
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени 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 ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И 
ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧ-
ЈА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, УЛИЦА ЗВЕ-
ЧАНСКЕ, ДЕЛА ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПР-
ВОГ РЕДА (ТЗВ „ТРАНСВЕРЗАЛА”), ДЕЛА ГУЧЕВСКЕ, 
ОБЛАКОВСКЕ И АУТО-ПУТА, ГРАДСКА ОПШТИНА 

САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације 
подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела пла-
ниране саобраћајнице првог реда (тзв „Трансверзала”), дела 
Гучевске, Облаковске и Ауто-пута, Градска општина Савски 
венац („Службени лист Града Београда”, број 52/12) (у даљем 
тексту: Измене и допуне Плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се предузећу Пројектура, Београд, Живојина Жујови-
ћа 24, које је дужно да Нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће Микица Никулић, Београд, Ветер-
ничка 3.

4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Савски венац, блок између улица Словенске, Облаковске, 
Ветерничке и Ауто-пута Е-75 (Београд–Ниш), са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 0,7 ha.

5. У оквиру намене простора Измена и допуна Плана де-
таљне регулације нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио 
је да Измене и допуне Плана детаљне регулације не пред-
стављају 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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна плана детаљне регулације при-
ступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
Плана детаљне регулације подручја између Булевара осло-
бођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице 
првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске 
и Ауто-пута, Градска општина Савски венац, која је у про-
цесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Савски венац, блок између улица Словенске, Облаковске, 
Ветерничке и Ауто-пута Е-75 (Београд–Ниш), са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 0,7 ha.

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације обезбедиће Микица Никулић, Београд, Ветерничка 3.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се предузећу Пројектура, Београд, Живојина Жујо-
вића 24, које је дужно да Нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, има-
јући у виду планирану намену којом нису планирани буду-
ћи развојни пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-143/2017-V-04 
од 27. априла 2018. године) утврдио је да предметне измене 
и допуне плана детаљне регулације не представљају оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката одређених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и не подлежу обавези израде стратешке процене ути-
цаја 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 утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-18/18 од 16. маја 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-68/2018-V–04 oд 28. маја 2018. године) и Завод за за-
штиту природе Србије (допис 03 бр. 020-1390/2 oд 1. јуна 
2018. године), доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана

ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеле-
нило – Београд” нису доставило тражена мишљења, 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 су сагласни са Предлогом решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-18/18, 13. јуна 2018. године

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 про-
цени 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 ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И ДО-
ПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 
АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 
НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 

БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 
на Новом Београду, Градска општина Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/16) (у даљем тексту: 
Измене и допуне плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изра-
ди плана.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће NBG PARK d.o.o., Нови 
Београд, Владимира Поповића 6.

4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Нови Београд, дефинисан регулацијама улица Ђорђа Стано-
јевића, Булевар Милутина Миланковића, Антифашистичке 
борбе и Нова 1, планиране Планом детаљне регулације ком-
плекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Но-
вом Београду, Градска општина Нови Београд („Службени 

лист Града Београда”, број 39/16), са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 3,3 ha.

5. У оквиру намене простора Измена и допуна плана де-
таљне регулације нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да Измене и допуне плана детаљне регулације не пред-
стављају 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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна плана детаљне регулације 
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допу-
на Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и желе-
зничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, Градска оп-
штина Нови Београд.

Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Нови Београд, дефинисан регулацијама улица Ђорђа Ста-
нојевића, Булевар Милутина Миланковића, Антифаши-
стичке борбе и Нова 1, планиране Планом детаљне регула-
ције комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 
на Новом Београду, Градска општина Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/16), са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 3,3 ha.

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће NBG PARK d.o.o., Нови Бео-
град, Владимира Поповића 6.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Палммотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изра-
ди плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, има-
јући у виду планирану намену којом нису планирани буду-
ћи развојни пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-29/2018-V-04 
од 20. марта 2018. године) утврдио је да предметне измене и 
допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима 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 („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-19/18 од 16. маја 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-69/2018-V–04 oд 28. маја 2018. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. 35530/1 oд 5. јуна 
2018. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис 03 
бр. 020-1391/2 oд 7. јуна 2018. године), доставили су мишље-
ња у којима наводе да се може донети Решење о непристу-
пању изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” није доставило тражено ми-
шљење, 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 сагласно са Предлогом 
решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-19/18, 13. јуна 2018. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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 ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДА ХУЈЕ (ЗОНА А), 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА, ЗА БЛОК ИЗ-
МЕЂУ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И УЛИЦА ВИ-

ШЊИЧКЕ И ВУКА ВРЧЕВИЋА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције дела подручја Ада хује (зона А), општине Стари град и 
Палилула („Службени лист Града Београда”, број 70/12) за 
блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке 
и Вука Врчевића (у даљем тексту: Измена и допуна Плана 
детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном изменама и допунама плана детаљне 
регулације, значај и карактеристике измена и допуна планa 
детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних 
садржаја на микро и макро локацију и друга питања и про-
блеми заштите животне средине у складу са критеријумима 
за одређивање могућих значајних утицаја измена и допуна 
планa детаљне регулације на животну средину, а узимајући 
у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја Измена и допуна пла-
нa детаљне регулације на животну средину, неће се разма-
трати прекогранична природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Измена и 
допуна планa детаљне регулације на животну средину из-
радиће 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 и 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 спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

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

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

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

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметних Измена 
и допуна планa детаљне регулације.

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

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

5. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Палмотићева 30, који је дужан да Нацрт плана изради у 
року од осам месеци од дана доношења Одлуке о изради 
плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће „Нафтна индустрија Србије” а.д., Нови 
Сад, Народног фронта 12.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени утица-
ја Измена и допуна плана детаљне регулације, биће обавље-
на сарадња са свим надлежним и заинтересованим органи-
ма 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 измена и 
допуна плана детаљне регулације, сходно члану 19. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Зако-
на 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).

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

O б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регула-
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ције дела подручја Ада хује (зона А), општине Стари град и 
Палилула за блок између Булевара деспота Стефана и улица 
Вишњичке и Вука Врчевића.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у 
виду територију Измена и допуна планa детаљне регулаци-
је, планиране намене, чињеницу да су планирани будући 
развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине бр. 501.3-43/2018-V-04 
од 25. априла 2018. године, утврдио је да предметне Измене 
и допуне плана детаљне регулације представљају оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлежу обаве-
зи 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 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Измена и допуна 
планa детаљне регулације, 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 Измена и допуна плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допу-
на планa детаљне регулације садржаће елементе из члана 
12. став 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 утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-22/18 од 18. маја 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-71/2018-V–04 oд 28. маја 2018. године) и ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис бр. I4-1/994 oд 5. 
јуна 2018. године и I4-1/994 oд 8. јуна 2018. године) достави-
ли су мишљења у којима наводе да се може донети Решење 
о приступању изради стратешке процене утицаја на живот-
ну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” и „Завод заштиту природе 
Србије” нису доставили тражена мишљења, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
сматра да су сагласни са Предлогом решења о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-22/18, 13. јуна 2018. године

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 про-
цени 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 ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИ-
ЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИ-

ЦА И ВОЖДОВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за део насеља 
Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, Градске општине Раковица 
и Вождовац (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана из-
ради у року од 18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о 
изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Његошева 84.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градских општина Раковица и 
Вождовац, дефинисан регулацијама улица Јакова Галуса и 
Булевар ослобођења, планираном саобраћајницом С3, де-
финисаном Планом генералне регулације за део територије 
општине Раковица „Јелезовац – Сунчани брег” („Службени 
лист Града Београда”, број 39/11), до граница катастарских 
парцела 138, 132, 131/2, 130/6, 130/1, 122/1, 121/1, 120, 123, 
124/1, 124/2, све КО Ресник и катастарске парцеле 1035/2 КО 
Јајинци, са везама саобраћајница и инфраструктуре до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 11,13 ha.

5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио 
је да план детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну 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.

O б р а з л оже њ е

Изради плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део 
насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Ра-
ковица и Вождовац, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градских општина Раковица и Вождо-
вац, дефинисан регулацијама улица Јакова Галуса и Булевар 
ослобођења, планираном саобраћајницом С3, дефинисаном 
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Планом генералне регулације за део територије општине 
Раковица „Јелезовац–Сунчани брег” („Службени лист Града 
Београда”, број 39/11), до граница катастарских парцела 138, 
132, 131/2, 130/6, 130/1, 122/1, 121/1, 120, 123, 124/1, 124/2, 
све КО Ресник и катастарске парцеле 1035/2 КО Јајинци, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 11,13 ha.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да, Његошева 84.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана из-
ради у року од 18 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 Мишље-
ње Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
56/2018-V-04 од 11. маја 2018. године) утврдио је да пред-
метни План детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлежe 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 („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-23/18 од 30. маја 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату 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. 501.3-77/2018 oд 7. јуна 2018. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис бр. 38428/1 oд 7. јуна 2018. 
године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 
020-1508/2 oд 11. јуна 2018. године) и ЈКП „Зеленило – Бео-
град” (допис број: 15502/1 од 13. јуна 2018. године) достави-
ли су мишљења у којима наводе да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14– 23/18, 20.јуна 2018. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 
168. Закона о запосленима у аутономној покрајини и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 
21/16 и 113/17), Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места службени-
ка у аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Службени гласник РС”, број 88/16), Уредбе о кри-
теријумима за разврставање радних места и мерилима за 
опис радних места намештеника у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број 88/16), и члана 26. Одлуке о организацији Управе 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 105/16, 132/16 и 11/17), 20. јуна 2018. године усво-
јило је 

ПРА ВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних 

места у управи и општинском правобранилаштву Градске оп-

штине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 
109/16), (у даљем тексту: Правилник), члан 3. мења се и гласи: 

У Правилнику је систематизован следећи број службе-
ника на положају:

Службеници на положају Број службеника
Службеник на положају – I група 1 службеник
Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:
Службеници – извршиоци Број службеника
Самостални саветник 38
Саветник 69
Млађи саветник 24
Сарадник 11
Млађи сарадник 6
Виши референт 50
Референт 1
Млађи референт 3
Укупно: 202 службеника
Намештеници Број намештеника
Прва врста радних места 1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 3
Четврта врста радних места 24
Пета врста радних места 0
Укупно: 28 намештеника
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Члан 2.
Члан 24. Правилника, мења се и гласи:
Правилник садржи радна места на положајима, изврши-

лачка радна места и радна места на којима раде намеште-
ници.

Службеници на положају Број службеника
Службеник на положају – I група 1 службеник
Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:

Службеници – извршиоци Број службеника
Самостални саветник 36
Саветник 67
Млађи саветник 23
Сарадник 10
Млађи сарадник 6
Виши референт 49
Референт 0
Млађи референт 1
Укупно: 192 службеника
Намештеници Број намештеника
Прва врста радних места 1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 3
Четврта врста радних места 24
Пета врста радних места 0
Укупно: 28 намештеника

Члан 3.
У Правилнику у члану 25. Поглавље II Организација и 

систематизација радних места у Управи градске општине, 
Одељак 6., VI Служба за заједничке послове, Одсек за радне 
односе и управљање људсим ресурсима, у тачки VI-1-7 број 
службеника смањује се са 2 на 1. 

У Правилнику у члану 25. Поглавље II Организација и 
систематизација радних места у Управи градске општине, 
Одељак 6., Х Служба за скупштинске послове, Х-1 Одсек за 
скупштинске послове, додаје се радно место које гласи: 

Х-1-4 Нормативно-правни послови за потребе органа 
градске општине

Звање: Млађи саветник број службеника: 1
Опис посла: припрема материјале за седнице Већа уз 

детаљно упутство и редован надзор запосленог вишег зва-
ња; израђује нацрте одлука, решења и осталих аката које су 
надлежности Већа уз детаљно упутство и редован надзор 
запосленог вишег звања; врши стручну обраду акта које 
доноси Веће уз детаљно упутство и редован надзор запо-
сленог вишег звања; припрема и израђује нацрте појединач-
них аката у другостепеном поступку уз детаљно упутство 
и редован надзор запосленог вишег звања; обавља струч-
но-оперативне послове припреме и организовања седница 
Скупштине градске општине и њених радних тела уз детаљ-
но упутство и редован надзор запосленог вишег звања; оба-
вља припрему материјала за радна тела Скупштине градске 
општине, сачињава и обрађује записнике са седница Скуп-
штине општине и радних тела уз детаљно упутство и редо-
ван надзор запосленог вишег звања; врши административ-
но-техничку припрему предлога и обраду усвојених аката 
органа градске општине, сачињава предлог извештаја о 
раду већа градске општине уз детаљно упутство и редован 
надзор запосленог вишег звања, обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека, шефа Службе и начелника Управе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правних наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање че-
тири године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).

У Правилнику у члану 25. Поглавље II Организација и 
систематизација радних места у Управи градске општине, 
Одељак 6., ХIII Служба за извршења, ХIII-0-5, мења се у 
делу који се односи на стручну спрему тако што се иза речи 
„грађевинских” додају речи „и архитектонских”. 

Члан 4.
У осталом делу правилник остаје непромењен.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Нови Београд
Број Х-020-607, 20. јуна 2018. године

Председник
Александар Шапић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 19. јуна 2018. године, на основу члана 56. става 
6. а у вези са чланом 48. став 2. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11) и члана 24 Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, 19/14 – пречишћен текст 
и 73/14), на предлог Мандатно имунитетске комисије од 13. 
јуна 2018. године и Изборне комисије Градске општине Об-
реновац од 13. јуна 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Обреновац, изабраној на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године, и то Милени Маринковић, са изборне 
листе Александар Вучић – Србија побеђује.

Мандат наведене одборнице почиње да тече даном доно-
шења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине.

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

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-47, 19. јуна 2018. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 19. јуна 2018. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 
и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – и др. закони) и члана 24. тачка 2. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 19/14 – пречишћени текст и 73/14), на предлог 
Већа Градске општине Обреновац, са седнице одржане 13. 
јуна 2018. године, донела је 

ДР УГУ ИЗМЕНУ OДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 103/17 и 26/18) мења 
се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Обреновац за 2018. годину (у даљем тексту: буџет) 
састојe се од:

у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.559.707.831
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 1.559.707.831
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.676.631.424
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.640.503.009
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 36.128.415

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -116.923.593
Издаци за набавку финансијске имовине 
Примања од продаје финансијске имовине

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -116.923.593
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година 137.323.593
Издаци за отплату главнице дуга 20.400.000
Издаци за набавку финансијске имовине

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 116.923.593

”

Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета утврђени су у следећим из-

носима:

  ОПИС
ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА

БУЏЕТ 2018

1 2 3 4
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 1.559.707.831
1 Текући приходи 7 1.559.707.831

1.1. Уступљени приходи 7 1.073.612.037
Порез на доходак грађана 711 469.283.512
Порез на приход од самосталних делатности – 
паушал

711122 19.000.000

Порез на приход од самосталних делатности -
 самоопорезивање

711123 21.500.000

Порез на зараде 711111 428.783.512
Порез на имовину 713 34.600.000
Порез на наслеђе и поклон 713311 5.600.000

1 2 3 4
Порез на пренос апсолутних права на непокрет-
ности

713421 19.000.000

Порез на пренос апсолутних права на мот. вози-
лима и пл. објектима

713423 10.000.000

Порез на добра и услуге 714 553.300.667
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих мате-
рија и одложеног отпада

714549 553.300.667

Tрансфери од других нивоа власти 733 16.427.858
Текући трансфери градова у корист нивоа 
општина

733157 4.047.153

Текући наменски трансфери од Републике 733154 12.380.705
1.2. Изворни приходи 7 486.095.794

Порез на имовину 713 368.390.794
Порез на имовину обвезника који не воде послов-
не књиге

713121 165.783.744

Порез на имовину обвезника који воде пословне 
књиге

713122 202.607.050

Накнада за коришћење грађев. земљишта 741534 4.000.000
Приходи од закупа пословног простора 742152 51.000.000
Комуналне таксе 7145 28.000.000
Комуналне таксе 7161 14.000.000
Комуналне таксе 7415 2.000.000
Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО 742351 9.000.000
Административне таксе 742251 4.500.000
Текући добровољни трансфери 744151 105.000
Мандатне казне 743353 1.600.000
Мешовити приходи 745151 3.500.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8  
3 Примања од продаје финансијске имовине и 

задуживања
9  

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 137.323.593
1 Процењени вишак прихода 137.323.593
  1.697.031.424

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по поје-
диначној намени, утврђују се у следећим износима:

у динарима
Ек.
кл. ОПИС Укупна 

средства
Структура

 у %
1 2 3 4
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.640.503.009 96,67

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 168.196.528 9,91
411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 132.601.875 7,81
412 Социјални доприноси на терет послодавца 24.338.400 1,43
414 Социјална давања запосленима 2.125.000 0,13
415 Накнаде трошкова за запослене 5.209.100 0,31
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.922.153 0,23
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 377.898.387 22,27

421 Стални трошкови 40.809.355 2,40
422 Трошкови путовања 465.000 0,03
423 Услуге по уговору 80.906.650 4,77
424 Специјализоване услуге 228.459.964 13,46
425 Текуће поправке и одржавање 9.278.069 0,55
426 Материјал 17.979.349 1,06
44 ОТПЛАТА КАМАТА 2.600.000 0,15

441 Отплата домаћих камата 2.600.000 0,15
45 СУБВЕНЦИЈЕ 862.461.930 50,82

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 852.961.930 50,26
454 Субвенције приватним предузећима 9.500.000 0,56
46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 76.779.574 4,52

463 Трансфери осталим нивоима власти 40.533.574 2,39
464 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања
2.321.000 0,14

465 Остале дотације и трансфери 33.925.000 2,00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 121.711.957 7,17

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 121.711.957 7,17
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48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 28.150.342 1,66

481 Дотације невладиним организацијама 27.035.938 1,59
482 Порези, обавезне таксе и казне 147.900 0,01
483 Новчане казне и пенали по решењима судова 200.000 0,01
484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елементарних непогода
587.254 0,03

485 Накнада штете за повреду или штету 
нанету од стране државних органа

179.250 0,01

49 РЕЗЕРВЕ 2.704.291 0,16
499 Средства резерве 2.704.291 0,16

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 36.128.415 2,13
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 36.128.415 2,13

511 Зграде и грађевински објекти 500.000 0,03
512 Машине и опрема 19.457.415 1,15
514 Култивисана имовина 25.000 0,00
515 Нематеријална имовина 16.146.000 0,95

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

20.400.000 1,20

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 20.400.000 1,20
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 20.400.000 1,20

  УКУПНО 1.697.031.424 100,00

”

Члан 3.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класифи-

кацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

у динарима
Функц.
класиф. ФУНКЦИЈА Укупна 

средства
Структура

 %
1 2 3 4

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 52.447.216 3,09
010 Болест и инвалидност 600.000 0,04
040 Породица и деца 3.249.500 0,19
060 Становање 600.000 0,04
070 Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту
46.785.807 2,76

1 2 3 4
090 Социјална заштита некласификована на другом 

месту
1.211.909 0,07

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 410.575.318 24,19
111 Извршни и законодавни органи 82.387.000 4,85
130 Опште услуге 281.640.940 16,60
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту
23.547.378 1,39

170 Трансакције јавног дуга 23.000.000 1,36
200 ОДБРАНА 14.983.650 0,88
220 Цивилна одбрана 14.983.650 0,88
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 8.247.870 0,49
330 Судови 8.247.870 0,49
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 136.277.231 8,03
412 Општи послови по питању рада 11.492.600  
421 Пољопривреда 13.697.000 0,81
451 Друмски саобраћај 111.087.631 6,55
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 454.214.967 26,77
510 Управљање отпадом 118.715.972 7,00
520 Управљање отпадним водама 95.916.328 5,65
530 Смањење загађености 3.120.923 0,18
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 122.520.600 7,22
560 Заштита животне средине некласификована на 

другом месту
113.941.144 6,71

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 400.126.245 23,58
620 Развој заједнице 230.648.770 13,59
630 Водоснабдевање 68.527.475 4,04
640 Улична расвета 100.950.000 5,95
700 ЗДРАВСТВО 2.321.000 0,14
760 Здравство некласификовано на другом месту 2.321.000 0,14
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 173.752.066 10,24
810 Услуга рекреације и спорта 134.890.969 7,95
820 Услуга културе 15.829.097 0,93
830 Услуге емитовања и издаваштва 18.532.000 1,09
840 Верске и остале услуге заједнице 4.500.000 0,27
900 ОБРАЗОВАЊЕ 44.085.861 2,60
912 Основно образовање 36.976.650 2,18
980 Образовање некласификовано на другом месту 7.109.211 0,42

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.697.031.424 100,00

”
Члан 4.

Члан 5. Одлуке мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу.

Ре
дн

и 
бр

ој
Ра

зд
ео

Гл
ав

а Назив директног буџетског 
корисника Ст

ав
ка

Назив капиталног пројекта
Износ

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 4   Управа градске општине Обреновац 1 Набавка комуналне опреме 35.500.000 11.000.000 11.000.000
        2 Санација и реконструкција постројења за прераду воде 6.870.000 7.300.000 1.000.000
        3 Изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката 17.377.475 65.000.000 62.000.000
        4 Изградња бициклистичко пешачких стаза 23.770.000
        5 Изградња мреже фекалне канализације и ФЦС 2.860.000 18.750.000 23.125.000
        6 Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска 33.366.328    
        7 Санација изворишта Вић Баре 44.280.000 36.508.000 17.125.000
        8 Набавка специјалног возила за одгушење канализационе мреже 36.000.000

9 Електронска седница 15.548.000 10.000.000 5.000.000
10 Реконструкција и адаптација објекта Стара бања 16.500.000 5.602.000
11 Проширење гробља по МЗ 4.500.000
12 Уређење локације Бањска комплекса 21.370.000 30.000.000 20.107.000
13 Изградња улице поред цркве у Белом Пољу 7.660.000
14 Изградња мреже јавног осветљења 13.950.000
15 Изградња природњачко дома 15.210.089
16 Набавка и уградња мобилијара 4.392.000
17 Набавка садница, садња и иницијална нега 5.701.506
18 Интегрисани систем техничке заштите 14.983.650 15.000.000 5.000.000
19 Набавка рачунара и штампача 1.187.556
20 Изградња дечјег базена у оквиру СКЦ 68.172.872

      Укупно:     321.026.604 199.160.000 144.357.000

”
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Члан 5.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра
Назив Укупна

средства
Структура 

у % Одговорно лице
Програм Програмска

активност/пројекат
1 2 3 4 5 6

1101   Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 31.089.099 1,83 Mирослав Чучковић
  1101-0001 Програмска активнoст – Просторно и урбанистичко планирање 100.000 0,01 Mилан Марошанин
  1101-1002 ПРОЈЕКАТ – Уређење Спојног канала 718.000 0,04 Mилан Марошанин
  1101-1004 ПРОЈЕКАТ – Уређење јавних површина 2.560.000 0,15 Mилан Марошанин
  1101-1007 ПРОЈЕКАТ – Уклањање бесправно подигнутих и небезбедних објеката 537.964 0,03 Милорад Косановић
  1101-1010 ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса 21.370.000 1,26 Mилан Марошанин
  1101-1012 ПРОЈЕКАТ – Уређење сливних подручја 385.000 0,02 Mилан Марошанин
  1101-1013 ПРОЈЕКАТ – Станови за социјално становање 600.000 0,73 Mирослав Чучковић
  1101-1015 ПРОЈЕКАТ – Обнова оштећених објеката колективног становања 2.968.135 9,76 Милош Станковић
  1101-1016 ПРОЈЕКАТ-Обнова оштећених породичних стамбених објеката 1.850.000 6,08 Алексанар Пантелић

1102   Програм 2. Комунална делатност 413.812.427 24,38 Mирослав Чучковић
  1102-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем 87.000.000 5,13 Mилан Марошанин
  1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање јавних зелених површина 95.000.000 5,60 Зоран Лапчевић
  1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање чистоће на површинама јавне намене 90.000.000 5,30 Зоран Лапчевић
  1102-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена 11.774.952 0,69 Славко Берић
  1102-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња мреже јавног осветљења 13.950.000 0,82 Mилан Марошанин
  1102-1003 ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ 4.500.000 0,27 Mилан Марошанин
  1102-1004 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање 16.500.000 0,97 Mилан Марошанин
  1102-1005 ПРОЈЕКАТ -Санација изворишта Вић баре 44.280.000 2,61 Бранко Матић
  1102-1006 ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција постројења за прераду воде 6.870.000 0,40 Бранко Матић
  1102-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња водоводне мреже 17.377.475 1,02 Бранко Матић
  1102-1009 ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина 560.000 0,03 Mилан Марошанин
  1102-1010 ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме 26.000.000 1,53 Зоран Лапчевић

1501   Програм 3. Локални економски развој 11.492.600 0,68 Предраг Јовановић
  1501-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 7.992.600 0,47 Предраг Јовановић
  1501-1006 ПРОЈЕКАТ – Меи Та Европа – покр. Трош. Воде, канализације и одношења смећа 3.500.000   Mирослав Чучковић

0101   Програм 5.Пољопривреда и рурални развој 13.697.000 0,81 Александар Богићевић
  0101-0001 Програмска активност-Подршка за спровођење

 пољопривредне политике у локалној заједници
8.460.000 0,50 Александар Богићевић

  0101-0002 Програмска активност-Мере подршке руралном развоју 1.000.000 0,06 Александар Богићевић
  0101-1002 Пројекат -Одлазак на пољопривредне сајмове 2.767.000 0,16 Александар Богићевић
  0101-1006 ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације 1.470.000 0,09 Александар Богићевић

0401   Програм 6. Заштита животне средине 231.440.015 13,64 Мирослав Чучковић
  0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине 52.072.686 3,07 Славко Берић
  0401-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине 3.120.923 0,18 Славко Берић
  0401-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе 7.520.600 0,44 Славко Берић
  0401-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама 52.000.000 3,06 Бранко Матић
  0401-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНСОТ – Управљање осталим вратама отпада 20.000.000 1,18 Зоран Лапчевић
  0401-1001 ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом 2.715.972 0,16 Миодраг Митровић
  0401-1002 ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског и пред-

школског узраста кроз еколошке школе и кампове
40.000.000 2,36 Драган Блажић

  0401-1005 ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска 33.366.328 1,97 Бранко Матић
  0401-1008 ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације и ФЦС 2.550.000 0,15 Бранко Матић
  0401-1009 ПРОЈЕКАТ-Повезивање прикључака на канализациону мрежу 8.000.000 0,47 Бранко Матић
  0401-1010 ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних зелених површина 5.701.506 0,34 Славко Берић
  0401-1011 ПРОЈЕКАТ-Уређење слободних јавних површина 4.392.000 0,26 Славко Берић

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 269.512.631 15,88 Милан Марошанин
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање саобраћајне инфраструктуре 66.502.000 3,92 Милан Марошанин
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња бициклистичке стазе 23.770.000 1,40 Милан Марошанин
  0701-1003 ПРОЈЕКАТ – Изградња градских улица 7.660.000 0,45 Милан Марошанин
  0701-1004 ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају 6.319.015 0,37 Мирко Вранешевић
  0701-1005 ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења изградње 

и одржавање добара у општој употреби
158.425.000 9,34 Милан Марошанин

  0701-1006 Пројекат-Подршка функционисању ЈКП Паркинг сервис 6.836.616 0,40 Игор Вујичић
2002   Програм 9. Основно образовање 40.485.861 2,39 Драган Блажић

  2002-1001 ПРОЈЕКАТ – Исхрана и смештај ученика 1.626.650 0,10 Драган Блажић
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1 2 3 4 5 6
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и одржавање ОШ 4.000.000 0,24 Драган Блажић
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика 30.611.665 1,80 Драган Блажић
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика на републичка и међународна такмичења 100.000 0,01 Драган Блажић
  2002-1008 ПРОЈЕКАТ – Такмичење шта знаш о саобраћају 600.000 0,04 Мирко Вранешевић
  2002-1009 ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације 150.000 0,01 Драган Блажић
  2002-1012 ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора 100.346 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1017 ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима 150.000 0,01 Драган Блажић
  2002-1018 ПРОЈЕКАТ – Организовање Светосавског бала 147.200 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1020 ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели 500.000 0,03 Милан Марошанин
  2002-1021 ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција 2.500.000 8,22 Мирослав Чучковић

0901   Програм 11. Социјална и дечија заштита 47.029.081 2,77 Мирослав Чучковић
  0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Социјалне помоћи 2.175.000 0,13 Драган Младеновић
  0901-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Прихватилишта и друге врсте смештаја 12.563.078 0,74 Александар Пантелић
  0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка реализацији програма Црвеног крста 3.350.000 0,20 Драган Младеновић
  0901-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка рађању и родитељству 3.249.500 0,19 Др Обрад Исаиловић
  0901-1007 ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите 1.211.909 0,07 Др Обрад Исаиловић
  0901-1008 ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица 17.879.594 1,05 Драган Младеновић
  0901-1009 ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности 1.000.000 0,06 Драган Младеновић
  0901-1011 ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар 5.000.000 0,29 Мирослав Чучковић
  0901-1012 ПРОЈЕКАТ -Подршка социохуманитарним организацијама 600.000 0,04 Мирослав Чучковић

1801   Програм 12. Здравствена заштита 2.321.000 0,14 Др Обрад Исаиловић
  1801-1001 ПРОЈЕКАТ – Заједно до здравља 2.321.000 0,14 Др Обрад Исаиловић

1201   Програм 13. Развој културе и информисање 34.361.097 2,02 Зоран Ћорломановић
  1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3.210.000 0,19 Зоран Ћорломановић
  1201-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања
18.532.000 0,43 Мирослав Чучковић

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ– Манифестације од значаја за градску општину Обреновац и грађане 4.080.000 0,24 Зоран Ћорломановић
  1201-1003 ПРОЈЕКАТ-Реализација посебног годишњег програма културних манифестација 7.249.097 0,43 Иван Јегоровић
  1201-1008 ПРОЈЕКАТ– Израда стратегије културног развоја општине 290.000 0,02 Зоран Ћорломановић
  1201-1012 ПРОЈЕКАТ– Упознавање историјских и туристичких знаменитости Србије 1.000.000 0,06 Мирослав Чучковић

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 139.330.969 8,21 Милош Станковић
  1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка локалним спортским организацијама, удреже-

њима и савезима
14.060.000 0,83 Милош Станковић

  1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Спровођење омладинске политике 4.440.000 0,26 Милош Станојевић
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста 33.500.000 1,97 Милош Станковић
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац 800.000 0,05 Милош Станковић
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ – Реализација посебних годишњих програма спортских манифестација 18.358.097 1,08 Иван Јегоровић
  1301-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња дечијег базена у оквиру СКЦ Обреновац 68.172.872 4,02 Иван Јегоровић

0602   Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 380.072.644 22,40 Милорад Косановић
  0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина
232.063.686 13,67 Милорад Косановић

  0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање Месних заједница 11.834.206 0,70 Радован Манојловић
  0602-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Сервисирање јавниог дуга 23.000.000 1,36 Милорад Косановић
  0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Општинско правобранилаштво 8.247.870 0,49 Зорица Цупара
  0602-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Функционисање националних савета националних мањина 450.000 0,03 Милорад Јанковић
  0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Текућа буџетска резерва 2.704.291 0,16 Мирослав Чучковић
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ – Студентске награде 3.600.000 0,21 Драган Блажић
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ 29.492.806 1,74 Иван Јегоровић
  0602-1009 ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума 390.000 0,02 Зоран Ћорломановић
  0602-1010 ПРОЈЕКАТ – Избори 4.118.881 0,24 Милорад Косановић
  0602-1015 ПРОЈЕКАТ – Помоћ привредним субјектима и предузетницима 587.254 3,71 Предраг Јовановић
  0602-1023 ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора 48.000.000 2,83 Петар Петровић
  0602-1024 ПРОЈЕКАТ – Интегрисани систем техничке заштите 14.983.650 0,88 Мирослав Чучковић
  0602-1025 ПРОЈЕКАТ – Савет за безбедност 600.000 0,04 Мирко Вранешевић

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 82.387.000 4,85 Мирослав Чучковић 
  2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање скупштине 30.409.000 1,79 Мирко Вранешевић
  2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање извршних органа 36.132.000 2,13 Мирослав Чучковић 
  2101-1001 ПРОЈЕКАТ– Електронска седница 15.846.000 0,93 Мирослав Чучковић 
    УКУПНО: 1.697.031.424 100,00  

“

Члан 6.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2018. годину износи 2.704.291 динар.”
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.697.031.424 динара, финансирани 

из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Члан 18. Одлуке мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 2.704.291 

динар, користиће се на основу решења о употреби средста-
ва текуће буџетске резерве која доноси Председник градске 
општине, на предлог Одељења, а по прибављеном мишљењу 
Већа градске општине.

Средства текуће буџетске резерве користе се за неплани-
ране сврхе за које апропријације нису извршене или за свр-
хе за које се у току године покаже да планиране апроприја-
ције нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу 
представљају повећање апропријације за одређене намене и 
исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.”

Члан 9.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београ-

да” и доставити Секретеријату за финансије града Београда.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службени листу Града Београда.”

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-3, 19. јуна 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 19. јуна 2018. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске оп-
штине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14), на предлог одборничке 
групе „СПС – Обреновац наш град”, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ

1. Мења се Решење Скупштине Градске општине Обре-
новац VII-01 бр. 020-117 од 24. јуна 2016. године („Службе-
ни лист Града Београд”, број 66/16) о именовању Изборне 
комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу, 
тако што се:

1) разрешава дужности члана Изборне комисије
– Јасмина Мршевић из Обреновца, представница Со-

цијалистичке партије Србије и за члана Изборне комисије 
именује

– Живорад Коњевић из Обреновца, представник Групе 
грађана „Обреновац – наш град”,

2) разрешава дужности заменика члана Изборне комисије
– Бобан Минић из Обреновца, представник Социјали-

стичке партије Србије и за заменика члана Изборне коми-
сије именује

– Вера Покорни из Обреновца, представница Социјали-
стичке партије Србије;

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-55, 19. јуна 2018. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 19. јуна 2018. године, на основу члана 17. став 3. и 
члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16), члана 24. тачке 28. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 35. ст. 2. и 3. и чла-
на 37. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обре-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), 
чланa 22. став 4. Статута Јавног комуналног предузећа „То-
пловод” Обреновац НО бр. VII-2/2016 од 20. октобра 2016. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕ-

ЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ

I. Мења се Решење VII-01 бр. 020-114 од 24. јуна 2016. 
године и Решење VII-01 бр. 020-48 од 17. маја 2017. године, 
тако што се:

– утврђује да са 19. јуна 2018. године Браниславу Вуји-
чићу, престаје мандат на дужности члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, име-
нованог као представника запослених, пре истека времена 
на које је именован, на основу поднете оставке, и што се

– именује Иван Аџић, дипломирани економиста из Об-
реновца за члана Надзорног одбора Јавног комуналног пре-
дузећа „Топловод”, Обреновац, као представник запослених 
предузећа.

II. Мандат члана Надзорног одбора именованог овим ре-
шењем траје четири године рачунајући 

од дана именовања, односно до истека мандата Надзор-
ног одбора.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-56, 19. јуна 2018. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ
БИБЛИОТЕКЕ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
ЗАКОН О ЈАВНОМ

РЕДУ И МИРУ
ЗАКОН О ЈАВНОМ

ОКУПЉАЊУ
Према стању законодавства

од 3. априла 2018. године
Прво издање, 2018. 

(едиција Закони и прописи)

Ово издање садржи „пречишћен текст“ 
Закона о полицији („Службени гласник 
РС“, број 6/16 и 24/18), као и Закон о 
јавном реду и миру („Службени гла-
сник РС“, број 24/18) и Закон о јавном 
окупљању („Службени гласник РС“, 
број 6/16)

660,00 РСД
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ
БИБЛИОТЕКЕ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

КРИВИЧНО 
ПРОЦЕСНО ПРАВО

Практикум за припрему 
правосудног испита

Друго издање, 2018.
Миодраг Мајић

КРИВИВЕШТИНА ПИСАЊА 
ПРВОСТЕПЕНЕ 

ПРЕСУДЕ

Пето издање, 2018. 
(едиција Владавина права)

Миодраг Мајић

880,00 РСД1.100,00 РСД
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда 
(тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, Градска општина Савски венац  – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и 
допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за блок између 
Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Акти градских општина

НОВИ БЕОГРАД
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и 

Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу  – – – –  32
Решење о другој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Об-

реновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32



Број 48 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. јун 2018.

„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


