
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
новембра 2019. године, на основу члана 2. став 4. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14 и 
члана 73 став 2. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА БЕОГРАДА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг, организација и рад 

Градског правобранилаштва Града Београда (у даљем тек-
сту: Градско правобранилаштво), као и друга питања од 
значаја за рад Градског правобранилаштва. 

Члан 2.
Послове правне заштите имовинских права и интереса 

Града Београда и градских општина Града Београда (у да-
љем тескту: градске општине), обавља Градско правобрани-
лаштво.

Члан 3.
Градско правобранилаштво своју дужност обавља у 

складу са Уставом, законом, овом одлуком и другим оп-
штим правним актима.

Члан 4.
Средства за рад Градског правобранилаштва обезбеђују 

се у буџету Града Београда.

II. ПОЛОЖАЈ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 5.
Градско правобранилаштво је орган Града Београда који 

предузима правне радње и користи правна средства ради 
остваривања и заштите имовинских права и интереса Гра-
да Београда и градских општина и обавља и друге послове 
одређене законом и другим општим правним актима.

Седиште Градског правобранилаштва је у Београду, Тир-
шова 3.

Градско правобранилаштво послове из своје надлежно-
сти обавља у седишту и у одељењима образованим ван се-
дишта.

Члан 6.
Функцију Градског правобранилаштва обављају градски 

правобранилац Града Београда (у даљем тексту: градски 
правобранилац) и заменици градског правобраниоца Града 
Београда (у даљем тексту: заменици градског правобрани-
оца). 

Градски правобранилац руководи радом и представља 
Градско правобранилаштво. 

Обележја Градског правобранилаштва

Члан 7.
Градско правобранилаштво има печат округлог облика 

пречника 32 mm, који садржи грб Републике Србије у сре-
дини, око којег је исписан текст: „Република Србија – Град 
Београд – Градско правобранилаштво Града Београда”, на 
српском језику ћириличним писмом. Печат одељења Град-
ског правобранилаштва садржи и назив одељења.

Градско правобранилаштво има штамбиљ правоугао-
ног облика који садржи текст: „Република Србија – Град 
Београд – Градско правобранилаштво Града Београда, 
Број________, Датум________, ________”. Штамбиљ одеље-
ња Градског правобранилаштва садржи и назив одељења.

На згради у којој се налази седиште и одељења Градског 
правобранилаштва истиче се назив Градског правобрани-
лаштва, односно одељења Градског правобранилаштва, грб 
и застава Града Београда, као и застава Републике Србије у 
складу са законом.

Градски правобранилац, заменици градског правобра-
ниоца, правобранилачки помоћници градског правобрани-
оца (у даљем тексту: правобранилачки помоћници), као и 
приправници у Градском правобранилаштву, у вршењу по-
слова из надлежности Градског правобранилаштва користе 
службену легитимацију. 

Образац, изглед и начин употребе службене легитима-
ције ближе се уређује посебним актом који доноси градски 
правобранилац. 

Достављање списа и пружање података и обавештења 
Градском правобранилаштву

Члан 8.
Органи и организације Града Београда, градских оп-

штина, као и друга правна лица које заступа Градско пра-
вобранилаштво, дужни су да Градском правобранилаштву 
благовремено достављају обавештења о правним ствари-
ма у којима је оно овлашћено да предузима правне радње 
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и правна средства, као и да му на његов захтев достављају 
списе, обавештења, изјашњења и податке потребне за пре-
дузимање радњи за које је оно надлежно. 

Када је поступање Градског правобранилаштва везано 
за законски рок, органи и организације и друга правна лица 
из става 1. овог члана дужни су да списе и обавештења, од-
носно податке и објашњења без одлагања доставе, односно 
пруже Градском правобранилаштву.

Ако услед непоштовања обавезе из ст 1. и 2. овог чла-
на наступи штета за град, градску општину и друго прав-
но лице које заступа, Градско правобранилаштво ће о томе 
обавестити градоначелника града Београда (у даљем тексту: 
градоначелник), председника градске општине, односно од-
говорно лице у правном лицу.

Обавезно достављање писмена непосредно Градском 
правобранилаштву, односно одељењу Градског правобра-

нилаштва

Члан 9.
Судови, органи управе и други надлежни органи, ду-

жни су да, у стварима у којима је предвиђено заступање од 
стране Градског правобранилаштва, достављају писмена 
на адресу седишта Градског правобранилаштва, осим када 
Градско правобранилаштво заступа градске општине за 
које су образована одељења, у ком случају се писмена доста-
вљају надлежном одељењу.

Достављање извршено супротно одредби става 1. овог 
члана, не производи правно дејство.

Трошкови заступања

Члан 10.
Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом 

управе и другим надлежним органом признају се Градском 
правобранилаштву по прописима о награди и накнади тро-
шкова за рад адвоката.

Остварени приходи у заступању представљају приход 
Града Београда . 

III. НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 11.
Градско правобранилаштво је заступник Града Београда 

и градских општина, у правним поступцима пред судовима, 
арбитражама, органима управе и другим надлежним орга-
нима, када Град Београд или градска општина имају поло-
жај странке или умешача о чијим правима и обавезама се 
одлучује у том поступку. 

Градско правобранилаштво, у правним поступцима 
пред судовима, арбитражама, органима управе и другим 
надлежним органима, заступа органе и посебне организа-
ције Града Београда и градских општина, који немају свој-
ство правног лица.

Градско правобранилаштво може заступати, на основу да-
тог пуномоћја, пред судовима, арбитражама, органима управе 
и другим надлежним органима и друга правна лица чији је 
оснивач или контролни члан Град Београд, односно градска 
општина, или правна лица чије се финансирање обезбеђује из 
буџета Града Београда, односно Градске општине.

Када у истом поступку учествују странке са супротста-
вљеним интересима, а једна од тих странака је град Београд, 
односно градска општина, Градско правобранилаштво ће 
заступати Град Београд, односно Градску општину. 

Када у истом поступку учествују странке са супротста-
вљеним интересима, које према овој oдлуци заступа Град-
ско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није град 
Београд, Градско правобранилаштво ће заступати странку 
која је иницирала покретање поступка.

Члан 12.
Градско правобранилаштво заступа Град Београд и 

градске општине пред страним и међународним судовима 
и арбитражама и пред другим надлежним органима у ино-
странству, где је Град Београд односно Градска општина 
странка у поступку. 

Ако Градско правобранилаштво према прописима стра-
не државе или међународне организације или из другог ра-
злога не може непосредно да заступа Град Београд односно 
Градску општину пред страним или међународни судовима 
и арбитражама, или пред другим надлежним органима у 
иностранству, градоначелник ће, на предлог градског пра-
вобраниоца овластити за заступање лице које може преду-
зети заступање у складу са прописима стране државе, арби-
траже или међународне организације. 

Члан 13.
Приликом закључивања уговора које закључује град 

Београд, односно градска општина, Градско правобранила-
штво даје правна мишљења на испуњеност законом пропи-
саних услова у вези са појединачним уговором. 

Градско правобранилаштво може давати мишљења у 
вези са правним питањима која су од значаја за рад, посту-
пање и одлучивање органа и организација Града Београда и 
градских општина, на иницијативу тих органа и организаци-
ја, али дато мишљење Градског правобранилаштва не може 
стварати обавезу у поступању тих органа и организација. 

Градско правобранилаштво може давати правним лици-
ма која је основао Град Београд, односно градска општина, 
чији је контролни члан град Београд или се финансирају из 
буџета Града, односно градске општине, на њихов захтев, 
правна мишљења у вези са имовинско-правним питањима 
али дато мишљење Градског правобранилаштва не може 
стварати обавезу у поступању тих правних лица. 

Члан 14.
Градско правобранилаштво предузима заступање под 

истим условима као и адвокат када је прописано да је у 
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у 
поступку обавезно заступање странке од стране адвоката. 

Члан 15.
Градско правобранилаштво прати и проучава прав-

на питања од значаја за рад органа и организација Града 
Београда и градских општина, као и примену закона и 
подзаконских правних аката који су од значаја за зашти-
ту имовинскоправних интереса Града Београда односно 
градских општина и обавештава органе и организаци-
је Града Београда односно градских општина о уоченим 
проблемима. 

Градско правобранилаштво најкасније до 31. марта те-
куће године подноси Скупштини Града Београда (у даљем 
тексту: Скупштина) извештај о раду за претходну годину. 

На захтев органа Града Београда, односно органа град-
ских општина, Градско правобранилаштво подноси изве-
штај о поступању у појединим предметима. 
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Члан 16.
Градско правобранилаштво овлашћено је да покрене, 

односно поднесе иницијативу за покретање поступка пред 
судом или другим надлежним органом поводом питања из 
своје надлежности. 

Градско правобранилаштво поступа по писменим на-
лозима и захтевима субјеката које заступа и дужно је да их 
обавести о свом правном мишљењу, односно о предузетим 
радњама, у разумном року, који не може бити дужи од 30 
дана.

У случају да је правно мишљење потребно дати, односно 
радњу предузети у року краћем из става 2. овог члана, ор-
ган који се обратио Градском правобранилаштву дужан је 
да то посебно истакне и образложи у писменом захтеву, уз 
означавање да се захтев упућује као приоритет, са јасно на-
значеним роком за поступање, који не може бити краћи од 
осам дана. 

Када оцени да се налогом или захтевом заступаног су-
бјекта крши Устав, закон или подзаконски акти, или се 
угрожавају имовинска права и интереси Града Београда 
односно Градске општине, Градско правобранилаштво ће о 
томе одмах, а најкасније у року од три дана од дана пријема 
налога или захтева, писменим путем обавестити издаваоца 
налога, односно подносиоца захтева, са образложеним ра-
злозима о одбијању поступања. 

Ако заступани субјект и после обавештења из става 4. 
овог члана остане при издатом налогу или поднетом захте-
ву, Градско правобранилаштво ће поступати по том налогу 
или захтеву. 

Градски правобранилац, заменик и правобранилачки 
помоћник не могу трпети штетне последице уколико посту-
пе у складу са претходним ставом овог члана.

Члан 17.
Градско правобранилаштво може на захтев другог пра-

вобранилаштва пружити стручну помоћ, односно преузети 
заступање у појединачном предмету, односно може упутити 
захтев другом правобранилаштву за преузимање заступања 
града Београда, односно градских општина, њихових ор-
гана и организација као и других правних лица које засту-
па, односно где је Градско правобранилаштво пуномоћник 
у складу са овом одлуком, а где би непосредно заступање 
Градског правобранилаштва било отежано или не би било 
економично нарочито због удаљености суда или другог на-
длежног органа пред којим се води поступак. 

У случају да друго правобранилаштво прихвати да за-
ступа Град Београд односно градску општину, њихове ор-
гане и организације и друга правна лица која заступа Град-
ско правобранилаштво, пуномоћје за појединачан предмет, 
односно поступак, или појединачну радњу у поступку даје 
градски правобранилац, односно заменик градског право-
браниоца.

Поступање ради споразумног решавања спорног односа

Члан 18.
Правна и физичка лица која имају намеру да покрену 

поступак против Града Београда, градске општине, као и 
њихових органа, чија имовинска и друга права и интересе 
заступа Градско правобранилаштво, могу се обратити са 
предлогом за споразумно решење спорног односа Градском 
правобранилаштву. 

Градско правобранилаштво је у обавези да предлог за 
споразумно решење спорног односа достави ресорно на-
длежном органу Града Београда, односно градске општине, 
на даље разматрање и одлучивање о поднетом предлогу. 

Градско правобранилаштво је дужно да, пре закључења 
постигнутог споразума за решавање спорног односа, при-
бави сагласност ресорно надлежног секретаријата Града 
Београда, односно надлежног органа Градске општине, као 
и организационе јединице надлежне за послове финансија.

Градско правобранилаштво је овлашћено да у току по-
ступка пред судовима и другим органима закључује судска 
и друга поравнања на основу одлуке органа и организација 
Града Београда или градских општина Града Београда, од-
носно правног лица које заступа по пуномоћју, а чија имо-
винска и друга права и интересе заступа. 

Члан 19.
Градско правобранилаштво не може супротној страни 

у преговорима у поступку за споразумно решавање спора, 
односно у судском, управном или другом поступку, као ни 
трећим лицима, давати податке добијене од заступаног су-
бјекта, осим ако заступани субјекат није то претходно одо-
брио.

IV. УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Градски правобранилац и заменици градског правобра-
ниоца

Члан 20.
Послове из надлежности Градског правобранилаштва 

обављају градски правобранилац и заменици градског пра-
вобраниоца.

Градски правобранилац руководи радом и представља 
Градско правобранилаштво. За свој рад и рад Градског пра-
вобранилаштва одговоран је Скупштини.

Заменик градског правобраниоца одговоран је за свој 
рад градском правобраниоцу и Скупштини. 

Функционална надлежност

Члан 21.
Градски правобранилац може предузети сваку радњу из 

надлежности Градског правобранилаштва.
Градски правобранилац је искључиво надлежан за по-

кретање поступка оцене уставности и законитости, подно-
шење извештаја и обавештења градоначелнику и Скупшти-
ни и обављање других послова утврђених као надлежност 
градског правобраниоца.

Заменик градског правобраниоца може предузети сва-
ку радњу из надлежности Градског правобранилаштва која 
није у искључивој надлежности градског правобраниоца.

Одељења Градског правобранилаштва

Члан 22.
Градско правобранилаштво послове из своје надлежно-

сти пред судовима, органима управе и другим надлежним 
органима у поступку заштите имовинских права и интере-
са Града Београда и градских општина, односно других су-
бјеката које заступа, обавља у седишту и у одељењима Град-
ског правобранилаштва, која се образују овом одлуком.
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Образују се следећа одељења Градског правобранилаштва:
– Одељење Градског правобранилаштва за Градске општи-

не: Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град;
– Одељење Градског правобранилаштва за градске оп-

штине: Вождовац, Раковица и Чукарица;
– Одељење Градског правобранилаштва за градске оп-

штине Земун и Нови Београд ;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Барајево;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Гроцка;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Лазаревац;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Младеновац;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Обреновац;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Сопот;
– Одељење Градског правобранилаштва за Градску оп-

штину Сурчин.

Упутство за обавезно поступање

Члан 23.
Градски правобранилац издаје у писаној форми општа 

обавезна упутства за рад и поступање заменика градског 
правобраниоца и запослених у Градском правобранила-
штву, ради постизања законитости, делотворности и једно-
образности у поступању.

Општа обавезна упутства градски правобранилац може 
да изда и на предлог колегијума Градског правобранила-
штва.

Члан 24.
Градски правобранилац може издати упутство за оба-

везно поступање заменика градског правобраниоца и дру-
гих запослених у Градском правобранилаштву, у појединим 
предметима.

Упутство за обавезно поступање издаје се у писаној 
форми. 

Заменик градског правобраниоца који сматра да је упут-
ство за обавезно поступање незаконито или неосновано 
може изјавити приговор са образложењем градском право-
браниоцу, у року од три дана од дана пријема упутства.

Заменик градског правобраниоца који је изјавио при-
говор је дужан да поступа по упутству до одлуке градског 
правобраниоца по приговору, ако поступање по упутству у 
конкретном случају не трпи одлагање.

Градски правобранилац ће одлучити о приговору најка-
сније у року од осам дана.

Ако градски правобранилац одбије приговор, заменик 
градског правобраниоца ће поступити по упутству.

Деволуција и супституција

Члан 25.
Градски правобранилац може предузети све радње у 

предмету којим је задужен заменик градског правобранио-
ца или правобранилачки помоћник.

Градски правобранилац може писаним путем овластити 
заменика градског правобраниоца или другог запосленог у 

Градском правобранилаштву, да поступа у поједином пред-
мету којим је задужен други заменик градског правобрани-
оца или други запослени који је спречен, из правних или 
стварних разлога, да поступа у том предмету.

Овлашћења правобранилачког помоћника и правобра-
нилачког приправника

Члан 26.
Правобранилачки помоћник и правобранилачки при-

правник могу предузети радње заступања у поступку пред 
судом, органом управе или другим надлежним органом, у 
границама писменог овлашћења градског правобраниоца, 
односно заменика градског правобраниоца.

Послови управе у Градском правобранилаштву

Члан 27.
Градски правобранилац руководи управом у Градском 

правобранилаштву и одговоран је за правилан и благовре-
мени рад Градског правобранилаштва.

Градски правобранилац уређује организацију и рад 
Градског правобранилаштва, одлучује о правима по осно-
ву рада заменика градског правобраниоца и о радним од-
носима запослених у Градском правобранилаштву, отклања 
неправилности и одуговлачења у раду и обавља послове за 
које је овлашћен законом или другим прописима.

Ако је градски правобранилац одсутан или спречен да 
руководи Градским правобранилаштвом, замењује га заме-
ник градског правобраниоца кога он одреди.

Ако градском правобраниоцу престане функција, Скуп-
штина, на предлог градоначелника, именује вршиоца функ-
ције градског правобраниоца из реда заменика градског 
правобраниоца, на период од шест месеци.

У случају предвиђеном ставом 4. овог члана, Скупштина 
ће именовати градског правобраниоца у прописаном року 
од шест месеци.

Правилник о управи у Градском правобранилаштву

Члан 28.
Градски правобранилац доноси Правилник о управи у 

Градском правобранилаштву Града Београда којим се уре-
ђује однос Градског правобранилаштва према грађанима и 
јавности, начин вођења евиденције и расподеле предмета, 
руковање предметима, поступање са архивским материја-
лом и друга питања од значаја за рад Градског правобрани-
лаштва. 

Правилник из става 1. овог члана доноси градски право-
бранилац уз сагласност Градског већа Града Београда и обја-
вљује се у „Службеном листу Града Београда”.

V. ПОЛОЖАЈ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕ-
НИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

Права из радног односа

Члан 29.
Градски правобранилац и заменици градског правобра-

ниоца остварују права из радног односа у складу са пропи-
сима који уређују положај функционера.
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Премештај

Члан 30.
Заменик градског правобраниоца може бити трајно пре-

мештен из седишта у одељење, из одељења у седиште, или 
из једног одељења у друго одељење, уз своју писмену сагла-
сност.

У случају укидања одељења Градског правобранилаштва, 
заменик градског правобраниоца може бити премештен и 
без своје сагласности.

Решење о премештају доноси Скупштина на предлог 
градског правобраниоца.

Упућивање

Члан 31.
Заменик градског правобраниоца може, уз своју писме-

ну сагласност, бити упућен из седишта у одељење, из одеље-
ња у седиште, или из једног одељења у друго одељење, нај-
дуже на једну годину.

Изузетно, заменик градског правобраниоца може бити 
упућен и без своје сагласности из седишта у одељење, из 
одељења у седиште, или из једног одељења у друго одељење, 
најдуже на шест месеци.

Решење о упућивању доноси градски правобранилац.

Именовање и разрешење

Члан 32.
Градског правобраниоца и његове заменике именује и 

разрешава Скупштина. 
Градски правобранилац се именује на предлог градона-

челника на пет година и може бити поново именован. 
Када градски правобранилац по истеку мандата не буде 

поново именован, или му функција престане на лични за-
хтев, именује се за заменика градског правобраниоца, под 
условом да је именован за градског правобраниоца из реда 
заменика градског правобраниоца. 

Заменик градског правобраниоца именује се на предлог 
градског правобраниоца на период од пет година и може 
бити поново именован.

У решењу о именовању одређује се да се заменик град-
ског правобраниоца именује у седишту или у одељењу Град-
ског правобранилаштва.

Заменик градског правобраниоца који не буде поново 
именован или ако му функција престане на лични захтев 
има право да буде распоређен на радно место правобрани-
лачког помоћника.

Број заменика градског правобраниоца утврђује се ак-
том о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Градском правобранилаштву.

Општи и посебни услови

Члан 33.
За градског правобраниоца и његове заменике могу 

бити именована лица која су држављани Републике Србије, 
која испуњавају опште услове за заснивање радног односа 
у органима јединице локалне самоуправе, која су завршила 
правни факултет, положила правосудни испит и достојна 
су за обављање правобранилачке функције. 

За градског правобраниоца и заменика градског право-
браниоца може бити именовано лице које поред општих 

услова има радно искуство у правној струци после положе-
ног правосудног испита и то: осам година за градског пра-
вобраниоца и шест година за заменика градског правобра-
ниоца. 

Престанак функције

Члан 34.
Градском правобраниоцу ,односно заменику градског 

правобраниоца функција престаје пре истека времена на 
које је именован подношењем оставке, разрешењем или ис-
пуњеношћу услова за пензију. 

Оставка из става 1. овог члана подноси се Скупштини у 
писаном облику и не мора бити образложена. 

О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлу-
чује већ се престанак функције градског правобраниоца, 
односно заменика градског правобраниоца, по овом основу 
само констатује. 

Разрешење

Члан 35.
Градски правобранилац, односно заменик градског пра-

вобраниоца разрешава се када је правноснажно осуђен на 
безусловну казну затвора у трајању од најмање шест ме-
сеци, или када несавесним, непрофесионалним или не-
законитим радом наноси штету Граду Београду, односно 
градским општинама или другим субјектима које заступа 
Градско правобранилаштво.

Образложени предлог за разрешење градског правобра-
ниоца подноси градоначелник. 

Образложени предлог за разрешење заменика градског 
правобраниоца подноси градски правобранилац. 

Предлог из ст. 2. и 3. овог члана подноси се Скупштини 
у писаном облику.

VI. КОЛЕГИЈУМ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

Састав колегијума

Члан 36.
Колегијум Градског правобранилаштва чине градски 

правобранилац и заменици градског правобраниоца.

Сазивање колегијума

Члан 37.
Колегијум Градског правобранилаштва сазива и њиме 

руководи градски правобранилац.
Градски правобранилац сазива колегијум када оцени 

да је то потребно, или на захтев најмање трећине заменика 
градског правобраниоца.

Надлежност колегијума

Члан 38.
Колегијум Градског правобранилаштва:
1) разматра извештај о раду Градског правобранилаштва 

за претходну годину;
2) разматра питања од значаја за правилно вршење по-

слова из надлежности Градског правобранилаштва;
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3) разматра питања од значаја за рад и организацију 
Градског правобранилаштва;

4) разматра нацрте закона и других прописа од значаја 
за рад Градског правобранилаштва;

5) разматра потребу покретања поступка оцене уставно-
сти и законитости;

6) врши и друге послове одређене законом и Правилни-
ком о управи у Градском правобранилаштву.

VII. ЗАПОСЛЕНИ У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

Члан 39.
Послови из делокруга Градског правобранилаштва оба-

вљају се у седишту Градског правобранилаштва и у одеље-
њима Градског правобранилаштва ван седишта.

Састав запослених

Члан 40.
У Градском правобранилаштву раде правобранилачки 

помоћници, правобранилачки приправници и други слу-
жбеници и намештеници запослени на административним, 
рачуноводственим, информационим и другим пратећим 
пословима значајним за рад Градског правобранилаштва. 

Секретар Градског правобранилаштва

Члан 41.
Градско правобранилаштво има секретара који пома-

же градском правобраниоцу у обављању послова управе у 
Градском правобранилаштву, а нарочито у вези обављања 
кадровских, финансијско-рачуноводствених, информатич-
ких, аналитичких, као и послова писарнице Градског пра-
вобранилаштва.

Правобранилачки помоћници

Члан 42.
Правобранилачки помоћници обављају послове из де-

локруга Градског правобранилаштва, израђују поднеске и 
акте, предузимају радње заступања на расправама пред су-
дом, органом управе или другим надлежним органом у гра-
ницама писменог овлашћења које даје градски правобра-
нилац и врше друге послове предвиђене законом и актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

Правобранилачки приправник

Члан 43.
За правобранилачког приправника у Градском право-

бранилаштву прима се лице које је завршило правни фа-
култет и испуњава опште услове за рад у органима јединице 
локалне самоуправе. 

Приправник се прима у радни однос на три године. 
Приправник који је положио правосудни испит у току 

трајања времена на које је засновао радни однос може се 
преузети у радни однос на неодређено време, у својству 
правобранилачког помоћника. 

Дипломирани правник може бити примљен на обуку у 
правобранилаштво, без заснивања радног односа, ради сти-

цања радног искуства и услова за полагање правосудног ис-
пита (волонтер). 

Обука

Члан 44.
Програм обуке приправника и волонтера утврђује град-

ски правобранилац. 
Приправник и волонтер може бити упућен на обуку у 

државни орган или други орган јединице локалне самоу-
праве, на одређено време.

Остала правила о запосленима у Градском правобрани-
лаштву

Члан 45.
На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно 

усавршавање, оцењивање и одговорност запослених у Град-
ском правобранилаштву примењују се прописи којима се 
уређују радни односи запослених y јединици локалне само-
управе. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места

Члан 46.
Број заменика градског правобраниоца, као и број за-

послених у Градском правобранилаштву одређује градски 
правобранилац актом о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Градском правобранилаштву. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Градском правобранилаштву доноси градски право-
бранилац, уз сагласност Градског већа Града Београда.

Акт о годишњем распореду послова и задатака

Члан 47.
За сваку календарску годину градски правобранилац до-

носи акт о годишњем распореду послова и задатака у Град-
ском правобранилаштву, којим се ближе одређује обим, 
начин извршења и расподела послова заменика градског 
правобраниоца и других запослених у Градском правобра-
нилаштву, у седишту и одељењима Градског правобранила-
штва. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.
Ступањем на снагу ове одлуке, Градско правобранила-

штво наставља са радом у складу са надлежностима про-
писаним Статутом Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
брoj 7/16 (Одлука Уставног суда), „Службени листу Гра-
да Београда”, брoj 17/16 (Одлука Уставног суда), 60/19), и 
одредбама ове одлуке.

Градски правобранилац именован у складу са Одлуком 
о градском правобранилаштву Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 78/14, 2/15, 114/16 и 103/18) на-
ставља да обавља своју функцију у складу са одредбама ове 
одлуке до истека мандата на који је именован.

Заменици градског правобраниоца именовани у складу 
са Одлуком о Градском правобранилаштву Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 78/14, 2/15, 114/16 и 
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103/18) настављају да обављају своју функцију до истека 
мандата на који су именовани.

Заменици градског правобраниоца биће именовани за 
одељења Градског правобранилаштва у складу са одредбама 
ове одлуке.

Члан 49.
Градско правобранилаштво града Београда преузеће од 

правобранилаштава градских општина незавршене пред-
мете, архиву и одређен број запослених који на дан ступања 
на снагу Одлуке о промени Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, брoj 60/19) обављају послове 
које у складу са наведеном одлуком преузима Градско пра-
вобранилаштво најкасније до 1. јануара 2020. године.

Начин и динамика преузимања, као и број запослених 
који се преузимају, утврдиће се споразумом који закључује 
Градски правобранилац и правобранилац градске општине, 
најкасније до 15. децембра 2019. године.

Запослени у Градском правобранилаштву настављају са 
радом на оним радним местима на која су распоређени ак-
том о годишњем распореду послова у Градском правобра-
нилаштву, до распоређивања запослених у складу са овом 
одлуком и новим актом о унутрашњој организацији и си-
стематизацији радних места у Градском правобранилаштву. 

Члан 50.
Градски правобранилац ће у складу са овом одлуком, до-

нети Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Градском правобранилаштву Града Београда.

Члан 51.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, с тим што се 
одредбе ове одлуке које се односе на послове правне зашти-
те имовинских права и интереса градских општина, приме-
њују од 1. јануара 2020. године.

Члан 52.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о Градском правобранилаштву Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 78/14, 2/15, 114/16 и 103/18). 

Скупштина Града Београда
Број 020-874/19-С, 29. новембрa 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
новембра 2019. године, на основу члана 11. став 4. Закона 
о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ 
ОБЛИЦИМА ЗАШТИТЕ ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИ-

ЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите породиља на те-

риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 

бр. 44/17, 102/17, 64/18 и 123/18), члан 2. мења се и гласи: „До-
датни облици заштите утврђени овом одлуком су:

1. право на новчано давање породиљи, 
2. право на новчано давање незапосленој породиљи, 
3. право на новчано давање породиљи за прворођено 

дете,
4. право на новчано давање породиљи за трећерођено 

дете,
5. право на новчано давање породиљи за близанце и
6. право на новчано давање породиљи за другорођено 

дете.” 

Члан 2.
Члан 6. став 1 мења се и гласи:
„Право из члана 2. тачка 1, тачка 3, тачка 4, тачка 5. и 

тачка 6. може остварити породиља независно од висине 
прихода.“

Члан 3.
Члан 7. став 2 мења се и гласи:
„Права из члана 2. тачка 1. и тачка 2. припадају породи-

љи за свако дете без обзира на број претходно рођене деце, 
право из члана 2. тачка 3. припада породиљи само за прво-
рођено дете, право из члана 2. тачка 4. припада породиљи 
само за трећерођено дете, право из члана 2. тачка 5. припа-
да породиљи само за близанце, а право из члана 2. тачка 6. 
припада породиљи само за другорођено дете”.

Члан 4.
У члану 9. додаје се став 4. који гласи:
„Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка 6. ове 

одлуке потребни су следећи докази:
1. извод из матичне књиге рођених за новорођено дете 

– децу, 
2. фотокопија личне карте или очитана лична карта, фо-

токопија пријаве боравка за интерно расељена и лица из 
Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопија избе-
гличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и 
Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве боравка за стране 
држављане и

3. извод из матичне књиге рођених за дете претходног 
реда рођења.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 5.
Изузетно од одредаба члана 5. Одлуке о додатним 

облицима заштите породиља на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, број 44/17), од дана 
примене ове одлуке, а до краја 2020. године, овом одлуком 
утврђује се износ једнократног новчаног давања породиљи 
за другорођено дете у висини од 10.000,00 динара.

Право из члана 2. тачка 6. ове одлуке може остварити 
породиља за дете рођено од 1. јануара 2020. године. 

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2020. године.

Скупштина Града Београда
Број 5-869/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 40. став 1. тачка 2. и 
члана 44. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
РС”, број 24/11), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон и 37/19), чл. 73. и 74. Правилника о бли-
жим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите („Службени гласник РС”, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), 
члан 31. став 1. тачка 7.) и члан 52. став 1. тачка 6) Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУ-

ГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12 – исправ-
ка, 8/12, 42/12, 65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 
56/16, 114/16, 102/17, 50/18, 103/18 и 101/19) у члану 5. став 
1. после речи: „обезбеђује се” додају се речи „одраслим и 
старијим”.

Члан 2.
После члана 5. додаје се нови члан 5а који гласи:
„Помоћ у кући обезбеђује се деци са сметњама у разво-

ју са процењеним I. степеном подршке у складу са пропи-
саним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, 
основношколског и предшколског узраста, која су укључена 
у васпитно-образовни процес у кућним условима у складу с 
прописима који регулишу област образовања и васпитања. 

Помоћ у кући из става 1. овог члана обезбеђује се у тра-
јању од два сата дневно радним даном, у трајању од три или 
пет дана у току недеље, и то:

1) пет дана у току недеље за дете које живи у једноро-
дитељској породици, односно породици са више чланова са 
сметњама у развоју и инвалидитетом;

2) три дана у току недеље осталој деци из става 1. овог 
члана. 

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у 
буџету Града Београда за сваку текућу годину.“

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржа-

њу и унапређењу квалитета живота корисника.

Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђу-
је се одговарајућа нега и помоћ која, у складу са проценом 
потреба корисника, може обухватати:

1) помоћ у обезбеђивању исхране (која укључује по по-
треби набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, 
припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, 
помоћ при храњењу); 

2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана 
(укључујући по потреби помоћ при облачењу и свлачењу, 
обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању 
косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржава-
њу постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просто-
рија, судова и уређаја у домаћинству); 

3) помоћ у загревању просторија (укључујући по потре-
би ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева); 

4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-за-
бавних и других потреба (укључујући помоћ при кретању 
унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање 
социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне 
културне активности у јединици локалне самоуправе, ста-
рање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, ко-
муналије и сл.); 

5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга 
(укључујући по потреби посредовање у поправци водовод-
них, електричних и других инсталација, столарије, уређаја 
за домаћинство, кречење стана и друге услуге); 

6) набавку и надгледање узимања лекова и примену са-
вета прописаних од стране квалификованих медицинских 
стручњака и одвођење на лекарске прегледе; 

7) санирање и негу мањих повреда; 
8) контролу виталних функција (крвни притисак, теле-

сна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацива-
ње течности и сл.);

9) чување, анимација, односно провођење структуи-
раног слободног времена у односу на потребе корисника 
из члана 5а. став 1. (игра, стална комуникација са дететом 
– вербална и невербална, укључивање детета при обавља-
њу послова, шетња, помоћ при укључивању у активности у 
локалној заједници) и помоћ родитељима при изграђивању 
основних вештина неге детета.

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђива-
ња помоћи у кући лицима из члана 5. став 1. Градски центар 
за социјални рад у Београду (у даљем тексту: Градски цен-
тар) дужан је нарочито да цени да ли лице коме се пружа 
овај облик заштите има сроднике који су у могућности да 
му ову помоћ пруже.

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђи-
вања помоћи у кући за дете из члана 5а став 1. ове одлуке 
Градски центар дужан је нарочито да цени следеће околно-
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сти: да ли дете живи у једнородитељској породици, односно 
у породици која има више чланова са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, као и да ли користи друге услуге у заједни-
ци изузев услуге предах смештаја.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, осим одредбе 
члана 5а која се примењује почев од 1. марта 2020. године. 

Скупштина Града Београда
Број 5-870/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 61. ст. 2. и 3. Закона 
о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, 
број 104/16,) члан 12. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19), и члан 31. тачка 7. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧ-
КИХ ЗОНА И БЛОКОВА ЗA ОДРЖАВАЊE И УНАПРЕ-
ЂИВАЊЕ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРА-

ДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У члану 5. Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и 

блокова зa одржавањe и унапређивање својстава зграде на 
територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, број 101/19) став 7. мења се и гласи:

„Зона VI. Градске општине Земун обухвата следеће бло-
кове односно блоковске целине:

1. Старо језгро Земуна која је у обухвату Плана детаљне 
регулације старог језгра Земуна, а ограничена је следећим 
улицама: Вртларском, Николаја Островског – у продужетку 
Стевана Марковића, Кејом ослобођења (приобаља Дунава), 
Гробљанском, Трг Бранка Радичевића, Добановачком, Ћу-
ковачки кут и Сењски трг до Вртларске;

2. Између улица Сењски трг, Ивићеве, Теодора Херцла, 
Првомајске, Пазовачки пут, Ауто-пут за Нови Сад и Угри-
новачке;

3. Између Ул. угриновачке, Ауто-пута за Нови Сад, сао-
браћајнице Тб, лесног одсека уз Дунав и границе ПДР старо 
језгро Земуна („Службени лист Града Београда”, број 34/03), 
односно Блока 1;

4. Улице Александра Дубчека, Ул. вртларске, Ул. Ивиће-
ва, Ул. Тошин бунар и Ул. Жарка Миладиновића;

5. Улице Александра Дубчека, Николаја Островског, Кара-
ђорђеве, Карађорђев трг, Џона Кенедија и Михајла Пупина;

6. Улице Џона Кенедија, Кларе Цеткин, Алексиначких 
рудара и Булевара Николе Тесле;

7. Улице Стевана Марковића, Карађорђеве, Карађорђев трг, 
Булевар Николе Тесле до Улице трешњин цвет, граница КО Зе-
мун и КО Нови Београд до Кеја ослобођења (Земунски кеј);

8. Улице Првомајска, Теодора Херцла, Тошиног бунара, 
Лаудонове улице (Лаудоновог шанца) и Марије Бурсаћ до 
Првомајске улице;

9. Улице Марије Бурсаћ, Првомајска, Пазовачки пут, ау-
то-пут Е75 (Београд–Нови Сад), железничка пруга до Улице 
ораховог листа, дуж Улице Пљакине до Улице Марије Бурсаћ;

10. Лаудонова улица (Лаудоновог шанца), Улица зелен-
горска до Ауто-пута за Загреб, Ауто-пут за Нови Сад до же-
лезничке пруге, затим дуж железничке пруге, Улице орахо-
вог листа, Улице Пљакине до Лаудонове улице (Лаудоновог 
шанца);

11. Насеља Алтина 1, Алтина 2 и Плави Хоризонти према 
границама планова детаљне регулације за наведена насеља;

12. Насеље Нова галеника (између Е75, Т7, Т8 и Батај-
ничког друма); 

13. Насеља Земун поље (између улица Е75, Слобода-
на Бајића, Железничке пруге и северне саобраћајнице М1, 
насеље Економија (западно од Курирске улице), насеље Ка-
мендин;

14. Насеље Батајница са насељем Шангај у границама 
припадајућих планова детаљне регулације; 

15. Насеље Бусије и Грмовац;
16. Насеље Угриновци”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-871/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
новембра 2019. године, на основу члана 13. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НА-
ЧИНУ ИЗМИРЕЊА ДУГОВАЊА ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ 
КОРИСНИКА ПРИКЉУЧЕНИХ НА НЕУСЛОВНЕ МРЕЖЕ 
КОЈЕ СЕ СНАБДЕВАЈУ ВОДОМ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВО-

ДА ПРЕКО ПРИКЉУЧКА СА БЛОК-ВОДОМЕРОМ

Члан 1.
У члану 2. тачка 6. Одлуке о условима и начину изми-

рења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених 
на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског во-
довода преко прикључака са блок-водомером („Службени 
лист Града Београда”, бр. 44/17 и 96/17), речи: „или преду-
зећа које врши обједињену наплату” замењују се речима: „у 
складу са посебном одлуком која уређује пречишћавање и 
дистрибуцију воде”.

У истом члану, после тачке 7. додаје се тачка која гласи:
„7а. „растур воде за кориснике који су евидентирани у 

бази података система обједињене наплате” је разлика из-
међу износа задужења за индивидуалну потрошњу утвр-
ђеног од стране комуналног предузећа и износа задужења 
који је исказан на рачуну предузећа које врши обједињену 
обраду и наплату комуналних услуга.“
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Члан 2. 
У члану 6. после става 7. додају се три става која гласе:
„Комунално предузеће је дужно да у уговорима из ста-

ва 7. одлуке, а који се закључују са дужницима који имају 
дуговања према предузећу које врши обједињену обраду и 
наплату комуналних услуга, а на основу података добијених 
од тог предузећа утврди тачан износ дуга и упути их на за-
кључење уговора са предузећем које врши обједињену об-
раду и наплату комуналних услуга, за утврђени износ дуга, 
у складу са чланом 5. став 4. одлуке. 

Комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана од 
дана закључења уговора из претходног става достави један 
примерак уговора предузећу које врши обједињену обраду 
и наплату комуналних услуга.

Комунално предузеће, пре закључења уговора између 
предузећа које врши обједињену обраду и наплату кому-
налних услуга и дужника, доставља сагласност на износ 
дуга који ће бити предмет уговора, односно на обрачун дуга 
извршен од стране предузећа које врши обједињену обраду 
и наплату комуналних услуга.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Обавезује се комунално предузеће да за уговоре које је 

до дана ступања на снагу ове одлуке закључило са дужни-
цима који имају дуговања према предузећу које врши обје-
дињену обраду и наплату комуналних услуга, у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке достави сагла-
сност за износ дуга који ће бити предмет закључења угово-
ра тог предузећа и дужника. 

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-872/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 51 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела Бло-

ка 51 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд, (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 

део Блока 51, између улица: Партизанске авијације, Марка 
Челебоновића и Сурчински пут, и границе Плана детаљне 
регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза) („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 31/03), са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 30 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације пред-

ставља План генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене 
границе плана налази у површинама планираним за јавне 
намене за: објекте и комплексе јавних служби (Ј1 – пред-
школске установе, Ј5 – институти и научноистраживачки 
центри и Ј10 – државна управа, државне административне 
службе), инфраструктурне објекте и комплексе и мрежу са-
обраћајница, и површинама планираним за остале намене 
за: комерцијалне садржаје (зона К2 – зона комерцијалних са-
држаја у зони средње спратности), мешовите градске центре 
(зона М5 – зона мешовитих градских центара у зони средње 
спратности), привредне зоне (зона П2 – зона привредно ко-
мерцијалне делатности) и остале зелене површине.

Члан 4.
Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и 

грађења у складу са могућностима предметног простора, 
планским и другим условљеностима и његово инфраструк-
турно опремање.

Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити ката-

старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Нови Београд, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
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Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву 

за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „УРБАНИ-
СТИЧКИ ЦЕНТАР” д.о.о. из Београда, Топличин венац 11/
II, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Друштво за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – 
„УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР” д.о.о. из Београда, Топличин 
венац 11/II.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је заменик начелника 
градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-57/19 од 6. новем-
бра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП. „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општи-
не Нови Београд (по једна копија).

Члан 12.
Доношењем ове одлуке стављају се ван снаге: Одлука 

о припремању Регулационог плана Блока 51 у Новом Бео-
граду („Службени лист Града Београда”, број 8/00) и Одлу-
ка о изради плана детаљне регулације дела Блока 51 у Но-
вом Београду, простор између улица Марка Челебоновића 
и Партизанске авијације („Службени лист Града Београда”, 
број 23/13).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-858/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРИ-
ВРЕДНИ ПАРК УЗ ДЕОНИЦУ АУТО-ПУТА Е-75 БАТАЈ-
НИЦА–ДОБАНОВЦИ У БАТАЈНИЦИ, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за при-

вредни парк уз деоницу ауто-пута Е-75 Батајница–Добанов-
ци у Батајници, Градска општина Земун, у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Земун, подручје из-
међу деонице ауто-пута Е-75 Батајница–Добановци и трасе 
железничке пруге у Батајници, односно катастарске пар-
целе 5445, 5442/1, 5442/2 5443, 5444, 5446/1, 5446/2, 5447/1, 
5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457/1, 
5457/2, 5458/1, 5458/2, 5459/1 и 5459/2, све КО Батајница, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 28,5 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама осталих 
намена – површине за привредне паркове (зона П3).

Члан 4.
Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења и 

грађења у складу са условима Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити ката-

старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Батајница, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;
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– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Привред-

ном друштву за пројектовање инжењеринг и консалтинг 
„Seven Arch” д.о.о. из Београда, Београдска 14, које је дужно 
да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Милан Николић из Београда, Омладинских бригада 
43/41.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Земун.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Земун.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-59/19 од 
15. новембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општи-
не Земун (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-859/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТА-
НИЧКЕ – ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА: РАДА КОНЧАРА, БАЊАЛУЧКА, ТОДОРА ДУ-

КИНА И ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације просторне целине између улица: Господара Ву-
чића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, 
за блок између улица Рада Кончара, Бањалучке, Тодора Ду-
кина и Војводе Пријезде (у даљем тексту: Измене и допуне 
Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине 
Вождовац, између улица Рада Кончара, Бањалучке, Тодо-
ра Дукина и Војводе Пријезде, односно Блок 12 из важећег 
Плана детаљне регулације, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 0,5 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се на подручју у обу-
хвату Измена и допуна Плана детаљне регулације планирају 
површине осталих намена: површине за становање (зона С6 
– зона трансформације породичног становања у делимично 
формираним градским блоковима у вишепородично стано-
вање).

Члан 4.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити инжењерско-геолошки ела-
борат, катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Вождовац, у делу који је обухваћен границом 
Измена и допуна плана.
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Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је преиспитивање решења дефинисаних важећим Планом 
детаљне регулације просторне целине између улица: Госпо-
дара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Во-
ждовац („Службени лист Града Београда”, број 10/06) и де-
финисање правила уређења и грађења у складу са планским 
основом, могућностима предметног простора и другим 
условљеностима.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) садржајем Измена и допуна плана детаљне регулаци-
је ће се обухватити: 

– граница измена и допуна плана и обухват грађевин-
ског подручја, подела простора на посебне целине и зоне;

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички 
завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно 
да Нацрт измена и допуна плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 

регулације обезбедиће Привредно друштво NOVKOL AD 
BEOGRAD, Сурчински пут 1к, Нови Београд.

Члан 9.
Измена и допуна плана детаљне регулације биће изло-

жена на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бео-
града.

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Вождовац.

Измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Вождовац.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10). Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-60/2019 од 25. новембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна Плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и Градске општи-
не Вождовац (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у «Службеном листу Града Београда».

Скупштина Града Београда
Број 350-860/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 68 УЗ УЛИЦУ ЈУРИЈА ГАГАРИНА, ГРАДСКА 

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела бло-

ка 68 уз улицу Јурија Гагарина, Градска општина Нови Бео-
град, (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
између улице Јурија Гагаринa, границе Планa генералне 
регулације за изградњу објеката и водова система даљин-
ског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови 
Београд, градска општина Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 93/17) и границе плана који се ради на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Бло-
ка 68 („Службени лист Града Београда”, број 30/15), са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 1,0 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама планира-
ним за површине осталих намена: зона мешовитих град-
ских центара у зони више спратности – зона М4.

Члан 4.
Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења и 

грађења у складу са условима Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), могућностима 
предметног простора и другим условљеностима.

Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити ката-

старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Нови Београд, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву 

за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички 
центар” д.о.о. из Београда, Топличин венац 11/II, које је ду-
жно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће ПД „GOLDBERG REAL ESTATE” д.о.о. из Београда, На-
родних хероја 19/II/7.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-
гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Нови Београд

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-62/19 од 
28. новембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општи-
не Нови Београд (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-861/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
32/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧ-
ЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ПРЕШЕВСКЕ, БАТУТОВЕ И МИ-
ЛАНА РАКИЋА И ГРАНИЦЕ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подруч-

ја између улица: Прешевске, Батутове и Милана Ракића и 
границе комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић”, 
Градска општина Звездара (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).
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Члан 2.
Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата део 

територије ГО Звездара, између улица Прешевске, Батутове 
и Милана Ракића и границе комплекса Основне школе „Вељ-
ко Дугошевић”, површине око 7 ha, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

Коначна граница Плана детаљне регулације регулације ће 
се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у окви-
ру предложене границе Плана налази у планираним јавним 
површинама – површине за објекте и комплексе јавних слу-
жби – институти и научно истраживачки центри (Ј5).

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је трансформаци-

ја површине на кат.парцели 4003/66 КО Звездара, у зони Ј5, 
која је Планом генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), предвиђена за јавну намену – комплексе и 
објекте јавних служби, институти и научно истраживачки 
центри и делу кат.парцеле 4016/1 КО Звездaра у површине 
мешовитих градских центара у зони више спратности – М4.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску оп-
штину Звездара, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне,

– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридор и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– мере заштите културно-историјаких споменика и за-

штићених природних целина; 
– локације за које се обавезно израђује урбанистчки 

пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама
– графички део.

Члан 7.
План детаљне регулације поверава се предузећу 

„Urbanistiq” д.о.о. из Београда, Пере Велимировића 50, који 
је дужан да Нацрт плана детаљне регулације изради у року 
од девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће „Институт Гоша”, Милана Ракића 35, Београд.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Звездара.

Нацрт Плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), Решење о неприступању изради стратешке процене ути-
цаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-65/19 од 28. 
новембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), 
Републичког геодетског завода, Ј.У.П. „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Звездара (по 
једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-862/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗ-
МЕЂУ УЛИЦА: БРАЋЕ КРСМАНОВИЋ, ТРАВНИЧКЕ И 
КАРАЂОРЂЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карђорђеве, 
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Градска општина Савски венац, (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Савски венац, из-
међу улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, 
односно Блок 2 дефинисан Просторним планом подручја 
посебне намене уређења дела приобаља града Београда – 
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Слу-
жбени гласник РС”, број 7/15), са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,63 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Просторни план подручја посебне намене уре-
ђења дела приобаља града Београда – приобаља реке Саве 
за пројекат Београд на води („Службени гласник РС”, број 
7/15) према коме се подручје у оквиру предложене границе 
плана налази у површинама планираним за површине јавне 
намене: јавне службе, објекти и комплекси (култура – КЛ2) 
и јавне зелене и слободне површине (сквер – СК1), и повр-
шине осталих намена: површине за комерцијалне зоне и 
градске центре (К1) и становање и стамбено ткиво (С1).

Члан 4.
Циљ израде плана је да се у контексту целине Блока 2 у 

сарадњи са службом заштите, преиспитају и дефинишу мо-
гућности реконструкције објекта спратности П+1 на ката-
старској парцели 433 КО Савски венац.

Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити ката-

старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Савски венац, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 

урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт плана 
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

предузеће „D-Trade” д.о.о. из Београда, Кнеза Милоша 68.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-61/19 од 
28. новембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и Градске општине Савски венац 
(по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-863/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други 
закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 181. став 1. Зако-
на о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично 
тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службе-
ни гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00242/2019-24 од 28. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИ-
ЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: ЧУКАРИЦА
Члан 1.

У Одлуци o утврђивању назива улица и других делова 
насељених места на територији градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 13/19 и 56/19) у члану 
2. тачка 106. мења се и гласи:

„106. Тараишка улица – од постојеће Улице Стевана Фи-
липовића (кп 7564/11), сече кп 5299/6, иде делом дуж кп 
5299/1, пролази кроз кп 5299/2, поново пролази кроз кп 
5299/1, затим пролази кроз кп 5299/3, и завршава се код кп 
5298/2, а све у КО Железник.

Образложење: Тараиш је део насеља у Железнику градске оп-
штине Чукарица у чијој непосредној близини се улица налази.”

Тачка 124. мења се и гласи:
„124. Улица Настићева – представља продужетак постојеће 

Настићеве (матични број: 791113032744), која се продужава у 
делу између кп 728/3 и 719/4, иде дуж кп 3414/1 и завршава се 
код кп 659/4, између кп 722/4 и кп 715/1, а све у КО Чукарица.”

Члан 2.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодет-

ског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни регистар.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 015-864/19-С, 29. новембра 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. новем-
бра 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлу-
ка УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је 

OДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ДИ-

АНИ БУДИСАВЉЕВИЋ

У Одлуци о подизању споменика Диани Будисављевић 
(„Службени лист Града Београда”, број 62/15), члан 1. мења 
се и гласи:

„Подиже се споменик Диани Будисављевић на Савском 
кеју, уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог моста 
према Бетон хали, кп 69/1 КО Стари град”.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-865/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је 

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ГРАДИТЕЉИМА БЕО-
ГРАДА И УЧЕСНИЦИМА СВИХ ОМЛАДИНСКИХ РАД-

НИХ АКЦИЈА 

Члан 1.
Подиже се Споменик градитељима Београда и учесни-

цима свих омладинских радних акција у парку Ушће на те-
риторији ГО Нови Београд.

Члан 2.
Споменик се подиже финансијским средствима Града 

Београда.
Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 
културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бео-
град”. 

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-866/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 12. став 1. тачка 18. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. став 
1. тачка 8а) Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 
60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ТАШМАЈДАН” ДОО 

Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал Привредног друштва 

Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. (у даљем тексту: Друштво) 
у складу са Одлуком о наставку обављања делатности Установе 
за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Ташмај-
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дан” у форми Друштва са ограниченом одговорношћу под на-
зивом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. број 66-1067/18-С од 
30. новембра 2018. године, износи 121.299.803,76 (словима: сто 
двадесет један милион двеста деведесет девет хиљада осамсто 
три 76/100) динара и састоји се од уписаног и унетог неновча-
ног капитала у износу од 121.289.803,76 динара (словима: сто 
двадесет један милион двеста осамдесет девет хиљада осамсто 
три 76/100) динара, као и 10.000,00 (словима: десет хиљада) ди-
нара новчаног капитала који није уплаћен.

Скупштина Града Београда, матични број: 17565800, као 
оснивач привредног друштва Спортски центар „Ташмај-
дан” д.о.о. Београд, доноси одлуку о повећању основног 
капитала Друштва, матични број: 07046103, у износу од 
420.000.000,00 (словима: четиристотине двадесет милиона) 
динара, који представља новчани капитал. 

Основ повећања капитала друштва је нови новчани улог 
оснивача.

Члан 2.
Укупна вредност основног капитала друштва након по-

већања је 541.299.803,76 динара (словима: петсто чедрдесет 
један милион двеста деведесет девет хиљада осамсто три 
76/100) динара, и састоји се од уписаног и унетог неновча-
ног улога у износу од 121.289.803,76 (словима: сто двадесет 
један милион двеста осамдесет девет хиљада осамсто три 
76/100) динара, и новчаног улога у износу од 420.010.000,00 
динара (словима: четиристо двадесет милиона десет хиља-
да) динара, што представља 100% удела Града Београда у 
основном капиталу друштва.

Члан 3.
Одлука о повећању капитала друштва регистроваће се у 

року од шест месеци од дана доношења. 

Члан 4.
Основни капитал друштва сматра се повећаним даном 

регистрације повећања основног капитала у Агенцији за 
привредне регистре.

Члан 5.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 66-877/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 13. став 1. тачка 2. За-
кона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе „Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 
– др. закон, 95/18 и 113/17 – др. закон), члана 31. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 06/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 21. Одлуке 
о градском правобранилаштву Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 78/17, 2/15, 114/16 и 103/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИ-

ОЦА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се да Љиљани Благојевић престаје функција 
градског правобраниоца Града Београда, због подношења 
оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-915/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 18. Одлуке o Градском 
правобранилаштву Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 78/14, 2/15, 114/16 и 103/18) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРА-
ДА БЕОГРАДА

1. Именује се за градског правобраниоца Града Београда, 
на пет година, почев од 30. новембра 2019. године, Иван Ла-
ловић, дипл. правник.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-916/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда“‚, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТ-
СКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Геодет-
ско-техничке школе, Београд, Милана Ракића 42, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Димитрије Живковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-897/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 115 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. новембар 2019.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда“‚, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Елек-
тротехничке школе „Стари град”, Београд, Високог Стевана 37, 
представник јединице локалне самоуправе, Бојана Митровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-899/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина 
Ивковића 4:

– Јелена Ботић. представник запослених,
– Маријана Чех, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-901/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Владислав Петковић Дис”, Београд, Ул. Ра-

досава Љумовића број 20, представник родитеља, Драгана 
Јовановић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-903/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Прве 
београдске гимназије, Београд, Цара Душана 61: 

– Ристо Дилпарић, представник запослених,
– Јелена Петровић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-905/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Ристић”, Борча, Београд, Беле Барто-
ка 48а:

– Андријана Шикл Ерски, представник запослених,
– Немања Антовић, представник јединице локалне са-

моуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-907/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки ве-
нац 73, представник запослених Данијела Пантић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-909/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Коста Манојловић”, Земун, Немањина 9, пред-
ставник запослених Милица Бабовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-911/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКО-
ЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „БРАЋА 

СТАМЕНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шко-
ле за основно образовање одраслих „Браћа Стаменковић”, 

Београд, Митрополита Петра 8, представник јединице ло-
калне самоуправе Сања Лакић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-913/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу члана 116. и 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да“‚, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕО-

ДЕТСКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Геодетско-тех-
ничке школе, Београд, Милана Ракића 42, представник је-
динице локалне самоуправе Мирјана Стојковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-898/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда“‚, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”

I. Именује се за члана Школског одбора Електротехнич-
ке школе „Стари град”, Београд, Високог Стевана 37, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Звонимир Антонић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-900/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ивковића 4:

– Маја Вукићевић, представник запослених,
– Ненад Милитаревић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-902/19-С, 29. новембра 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Владислав Петковић Дис”, Београд, Радосава Љумовића 20, 
представник родитеља Слађана Пешић Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-904/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Прве београд-
ске гимназије, Београд, Цара Душана 61:

– Слатка Вучинић, представник запослених,
– Саша Благојевић, представник родитеља.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-906/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Ристић”, Борча, Београд, Беле Бартока 48а:

– Споменка Трмчић, представник запослених,
– Никола Радуловић, представник јединице локалне са-

моуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-908/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 73, представ-
ник запослених, Јелена Вељковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-910/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. новем-
бра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Коста Манојловић”, Земун, Немањина 9, представник за-
послених Александар Буркет.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-912/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКО-
ЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „БРАЋА 

СТАМЕНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Школе за основ-
но образовање одраслих „Браћа Стаменковић”, Београд, 
Митрополита Петра 8, представник јединице локалне само-
управе Марина Васиљевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-914/19-С, 29. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 26/17, 92/18, 
103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Град-
ске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 51 НА НОВОМ БЕОГРА-

ДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 51 

на Новом Београду, Градска општина Нови Београд, (у да-
љем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
део Блока 51, између улица: Партизанске авијације, Марка 
Челебоновића и Сурчински пут, и границе Плана детаљне 
регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза) („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 31/03), са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 30 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског подруч-
ја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, це-
лине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене 
границе плана налази у површинама планираним за јавне 
намене за: објекте и комплексе јавних служби (Ј1 – пред-
школске установе, Ј5 – институти и научноистраживачки 
центри и Ј10 – државна управа, државне административне 
службе), инфраструктурне објекте и комплексе и мрежу са-
обраћајница, и површинама планираним за остале намене 
за: комерцијалне садржаје (зона К2 – зона комерцијалних са-
држаја у зони средње спратности), мешовите градске центре 
(зона М5 – зона мешовитих градских центара у зони средње 
спратности), привредне зоне (зона П2 – зона привредно ко-
мерцијалне делатности) и остале зелене површине.

5. Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и 
грађења у складу са могућностима предметног простора, 
планским и другим условљеностима и његово инфраструк-
турно опремање.

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 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;
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– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план; 

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације, део је документације која се 
прилаже уз план.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се Дру-
штву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „УРБА-
НИСТИЧКИ ЦЕНТАР” д.о.о. из Београда, Топличин венац 
11/II, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 ме-
сеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана де-
таљне регулације.

9. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Друштво за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – 
„УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР” д.о.о. из Београда, Топличин 
венац 11/II.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно одредби члана 19. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 51 на 
Новом Београду, Градска општина Нови Београд, која је у 
процесу доношења.

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 грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, у поступку 
доношења овог решења, имајући у виду територију пла-
на детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 
бр. 501.3-107/2019 од 26. августа 2019. године, утврдио је да 
предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлежу обаве-
зи израде стратешке процене утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

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

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

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-57/19 од 11. ок-
тобра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београд, доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу 
за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”. 

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-157/2019 oд 22. октобра 2019. године, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-1/2937/ 
Арх.бр.64526/1 од 24. октобра 2019. године, ЈКП „Зеленило – 
Београд”, дописом бр. 26542/1 од 28. октобра 2019. године и 
Завод за заштиту природе Србије, дописом 03 бр. 020-3133/2 
од 1. новембра 2019. године, дали су позитивно мишљење на 
Предлог решење о приступању изради стратешке процене 
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. 350.14-57/2019, 6. новембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу одредбе члaнa 9. ст. 1. и 2. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези сa чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке о градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНИ ПАРК УЗ ДЕОНИЦУ 
АУТО-ПУТА Е-75 БАТАЈНИЦА–ДОБАНОВЦИ У БАТАЈ-

НИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за привредни 
парк уз деоницу ауто-пута Е-75 Батајница–Добановци у Ба-
тајници, Градска општина Земун (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Земун, подручје 
између деонице ауто-пута Е-75 Батајница–Добановци и 
трасе железничке пруге у Батајници, односно катастар-
ске парцеле 5445, 5442/1, 5442/2 5443, 5444, 5446/1, 5446/2, 
5447/1, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 
5457/1, 5457/2, 5458/1, 5458/2, 5459/1 и 5459/2, све КО Батај-
ница, са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 28,5 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама осталих 
намена – површине за привредне паркове (зона П3).

5. Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења 
и грађења у складу са условима Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 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 предметног плана де-
таљне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације, део је документације која се 
прилаже уз план.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се При-
вредном друштву за пројектовање инжењеринг и консал-
тинг „Seven Arch” д.о.о. из Београда, Београдска 14, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.

9. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Милан Николић из Београда, Омладинских бригада 
43/41.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно одредби члана 19. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлу-
ке о изради Плана детаљне регулације за привредни парк уз 
деоницу ауто-пута Е-75 Батајница–Добановци у Батајници, 
Градска општина Земун, која је у процесу доношења.

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 грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, у поступку 
доношења овог решења, имајући у виду територију пла-
на детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 
бр. 501.3-44/2019 од 17. маја 2019.године, утврдио је да пред-
метни план детаљне регулације представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката и подлежу обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација плана 
не може имати негативан утицај на животну средину друге 
државе.

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



Број 115 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. новембар 2019.

Сходно одредби чл. 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-59/19 од 24. ок-
тобра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београд, доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу 
за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”. 

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-162/2019 oд 30. октобра 2019. године, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-1/3002/ 
Арх.бр.66724/1 од 31. октобра 2019. године, ЈКП „Зеленило – 
Београд”, дописом бр. 27372/1 од 6. новембра 2019. године и 
Завод за заштиту природе Србије, дописом 03 бр. 020-3206/2 
од 14. новембра 2019. године, дали су позитивно мишљење 
на Предлог решење о приступању изради стратешке проце-
не 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. 350.14-59/2019, 15. новембра 2019 године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 1. и 2. Закона о страте-
шкој 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, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 68 УЗ УЛИЦУ ЈУРИЈА 

ГАГАРИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 68 
уз Улицу Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд, (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
између Улице Јурија Гагаринa, границе Планa генералне 
регулације за изградњу објеката и водова система даљин-
ског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови 
Београд, градска општина Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 93/17) и границе плана који се ради на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Бло-
ка 68 („Службени лист Града Београда”, број 30/15), са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 1,0 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама планира-
ним за површине осталих намена: зона мешовитих град-
ских центара у зони више спратности – зона М4.

5. Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и 
грађења у складу са условима Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), могућностима 
предметног простора и другим условљеностима.

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 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 живот-

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

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

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

– други подаци од значаја за стратешку процену;
– У оквиру полазних основа стратешке процене утврди-

ће се постојеће стање и квалитет чинилаца животне среди-
не (ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана 
детаљне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације, део је документације која се 
прилаже уз план.
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8. Израда Плана детаљне регулације поверава се Дру-
штву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбани-
стички центар” д.о.о. из Београда, Топличин венац 11/II, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.

9. Средства за израду Плана детаљне регулације обез-
бедиће ПД „GOLDBERG REAL ESTATE” д.о.о. из Београда, 
Народних хероја 19/II/7.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно одредби члана 19. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Блока 68 уз 
Улицу Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд, која 
је у процесу доношења.

Сходно одредби члана 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе Града Београда, у поступку доноше-
ња овог Решења, имајући у виду територију плана детаљне 
регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани 
будући развојни пројекти одређени прoписима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-
118/2019 од 27. августа 2019. године, утврдио је да предмет-
ни план детаљне регулације представља оквир за одобрава-
ње будућих развојних пројеката и 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).

На подручју обухваћеном границом Плана детаљне ре-
гулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се посто-
јеће стање животне средине, утицај планираних садржаја 
на микро и макро локацију, док се неће разматрати преко-
гранична природа утицаја обзиром да имплементација пла-
на не може имати негативан утицај на животну средину 
друге државе.

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

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-62/19 од 14. 
новембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београд, доставио је 
на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, ЈКП Београдски водовод и 
канализација и ЈКП „Зеленило – Београд”. 

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-168/2019 oд 22. новембра 2019. године, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-
1/3214/ Арх.бр.72147/1 од 21. новембра 2019. године, ЈКП 
„Зеленило – Београд”, дописом бр. 29421/1 од 26. новембра 
2019. год. и Завод за заштиту природе Србије, дописом 03 
бр.020-3385/2 од 27. новембра 2019. године, дали су пози-
тивно мишљење на Предлог решење о приступању изради 
стратешке процене 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. 350.14-62/2019, 28. новембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник 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, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
ПРЕШЕВСКЕ, БАТУТОВЕ И МИЛАНА РАКИЋА И ГРА-
НИЦЕ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУ-

ГОШЕВИЋ”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручја изме-
ђу улица: Прешевске, Батутове и Милана Ракића и границе 
комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић”, Градска оп-
штина Звездара (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „Urbanistiq” д.о.о. из Београда, Пере Велимировића 50, 
који је дужан да Нацрт плана детаљне регулације изради у 
року од девет месеци од дана ступања на снагу Одлуке о из-
ради Плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће „Институт Гоша”, Милана Ракића 35, Београд.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије ГО Звездара, између улица Пре-
шевске, Батутове и Милана Ракића и границе комплекса 
Основне школе „Вељко Дугошевић”, површине око 7 ha, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже.

Коначна граница Плана детаљне регулације регулације ће 
се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
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5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у окви-
ру предложене границе Плана налази у планираним јавним 
површинама – површине за објекте и комплексе јавних слу-
жби – институти и научно истраживачки центри (Ј5).

6. Циљ израде Плана детаљне регулације је трансформа-
ција површине на кат.парцели 4003/66 КО Звездара, у зони 
Ј5, која је ПРГ-ом предвиђена за јавну намену – комплексе и 
објекте јавних служби, институти и научно истраживачки 
центри и делу кат.парцеле 4016/1 КО Звездра у површине 
мешовитих градских центара у зони више спратности – М4.

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

8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да План детаљне регу-
лације не представља оквир за одобравање будућих развој-
них 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 сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Плана 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја 
између улица: Прешевске, Батутове и Милана Ракића и гра-
нице комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић”, Град-
ска општина Звездара, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије ГО Звездара, између улица Пре-
шевске, Батутове и Милана Ракића и границе комплекса 
Основне школе „Вељко Дугошевић”, површине око 7 ha, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже.

Коначна граница Плана детаљне регулације регулације 
ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта 
плана.

Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 
„Urbanistiq” д.о.о. из Београда, Пере Велимировића 50, које 
је дужно да Нацрт плана детаљне регулације изради у року 
од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изра-
ди Плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће „Институт Гоша”, Милана Ракића 35, Београд.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе града Београда, имајући у виду планира-
ну намену којом нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине V-04 бр. 501.3-125/2019 од 27. августа 
2019. године, утврдио је да предметни План детаљне регула-
ције не представља 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 одредби члану 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-65/2019 од 15. 
новембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове доставио је на мишљење Предлог решења 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације: Секретаријату за 
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зе-
ленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-171/2019 oд 22. новембра 2019. год., ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-
1/3212/ Арх.бр.72153/1 од 21. новембра 2019. године, ЈКП 
„Зеленило – Београд”, дописом бр. 29420/1 од 26. новембра 
2019. године и Завод за заштиту природе Србије, дописом 
03 бр.020-3387/2 од 27. новембра 2019. године, дали су по-
зитивно мишљење на Предлог решење о неприступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину пред-
метног 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. 350.14-65/2019, 28. новембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник 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, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРА-
ЋЕ КРСМАНОВИЋ, ТРАВНИЧКЕ И КАРAЂОРЂЕВЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за блок између 
улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карaђорђеве, Град-
ска општина Савски венац, (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт плана 
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлу-
ке о изради плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће „D-Trade” д.о.о. из Београда, Кнеза Милоша 68.
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4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Савски венац, 
између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карaђорђе-
ве, односно Блок 2 дефинисан Просторним планом подруч-
ја посебне намене уређења дела приобаља Града Београда 
– приобаља реке Саве за пројекат Београд на води („Слу-
жбени гласник РС”, број 7/15), са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,63 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља Просторни план подручја посебне намене уре-
ђења дела приобаља Града Београда – приобаља реке Саве 
за пројекат Београд на води („Службени гласник РС”, број 
7/15) према коме се подручје у оквиру предложене границе 
плана налази у површинама планираним за површине јавне 
намене: јавне службе, објекти и комплекси (култура – КЛ2) 
и јавне зелене и слободне површине (сквер – СК1), и повр-
шине осталих намена: површине за комерцијалне зоне и 
градске центре (К1) и становање и стамбено ткиво (С1).

6. Циљ израде плана је да се у контексту целине Блока 
2 у сарадњи са службом заштите, преиспитају и дефинишу 
могућности реконструкције објекта спратности П+1 на ка-
тастарској парцели 433 КО Савски венац

7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину.

8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да План детаљне регу-
лације не представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката предвиђених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Плана 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок 
између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карaђорђе-
ве, Градска општина Савски венац, која је у процесу доно-
шења.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Савски венац, из-
међу улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карaђорђеве, 
односно Блок 2 дефинисан Просторним планом подручја 
посебне намене уређења дела приобаља Града Београда – 
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Слу-
жбени гласник РС”, број 7/15), са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,63 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт плана 
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлу-
ке о изради плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 
предузеће „D-Trade” д.о.о. из Београда, Кнеза Милоша 68.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, 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 V-04 бр. 501.3-152/ 2019 од 15. октобра 
2019. године, утврдио је да предметни План детаљне регула-
ције не представља 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 одредби члану 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-61/2019 од 5. 
новембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације блока између улица: Косте Главинића, Каблар-
ске, Валтазара Богишића, Ситничке и Краља Вукашина, 
Градска општина Савски венац: Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – 
Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-167/2019 oд 22. новембра 2019. год., ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-
1/3160/ Арх.бр.70832/1 од 18. новембра 2019. године, ЈКП 
„Зеленило – Београд”, дописом бр. 29133/1 од 21. новембра 
2019. године и Завод за заштиту природе Србије, дописом 
03 бр.020-3351/2 од 27. новембра 2019. године, дали су по-
зитивно мишљење на Предлог Решење о неприступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину пред-
метног 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. 350.14-61/2019, 28. новембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о Градском правобранилаштву Града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додат-
ним облицима заштите породиља на територији 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о измени Одлуке о утврђивању урбани-
стичких зона и блокова за одржавање и унапређивање 
својстава зграде на територији града Београда  – – – –  12

Одлука о измени и допунама Одлуке о услови-
ма и начину измирења дуговања за потрошњу воде 
корисника прикључених на неусловне мреже које се 
снабдевају водом из градског водовода преко при-
кључка са блок водомером– – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
Блока 51 на Новом Београду, Градска општина Нови 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради плана детаљне регулације за при-
вредни парк уз деоницу ауто-пута Е-75 Батајница–До-
бановци у Батајници, Градска општина Земун– – – – –  14

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне 
регулације просторне целине између улица: Господа-
ра Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина 
Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Ба-
њалучке, Тодора Дукина и Војводе Пријезде– – – – –  15

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
Блока 68 уз Улицу Јурија Гагарина, Градска општина 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изради плана детаљне регулације по-
дручја између улица: Прешевске, Батутове и Милана 
Ракића и границе комплекса Основне школе „Вељко 
Дугошевић”, Градска општина Звездара  – – – – – – – 17

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и 
Карађорђеве, Градска општина Савски венац  – – –  18

Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива 
улица и других делова насељених места на терито-
рији градске општине Чукарица– – – – – – – – – – –  20

Страна

Одлука о измени Одлуке о подизању споменика 
Диани Будисављевић – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о подизању споменика градитељима 
Београда и учесницима свих омладинских радних 
акција  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о повећању основног капитала Привред-
ног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.– – –  20

Решење о престанку функције градског право-
браниоца Града Београда– – – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о именовању градског правобраниоца 
Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину плана детаљне ре-
гулације дела Блока 51 на Новом Београду, Градска 
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину плана детаљне ре-
гулације за привредни парк уз деоницу ауто-пута 
Е-75 Батајница–Добановци у Батајници, Градска оп-
штина Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину плана детаљне регу-
лације дела Блока 68 уз Улицу Јурија Гагарина, Град-
ска општина Нови Београд  – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину плана детаљ-
не регулације подручја између улица: Прешевске, 
Батутове и Милана Ракића и границе комплекса 
Основне школе „Вељко Дугошевић”, Градска општи-
на Звездара  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину плана детаљне ре-
гулације за блок између улица: Браће Крсмановић, 
Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

„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
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