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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 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), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, БЕОГРАДСКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, Градска општина Врачар (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана
56, које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар, подручје
између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине
око 3,4 ha. Коначна граница Плана детаљне регулације ће се
утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта 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 подручје у оквиру
предложене границе Плана налази у површинама планираним за остале намене – мешовите градске центре (М1 – зона
зона мешовитих градских центара у зони центра Београда)
и комерцијалне делатности (К1 – зона комерцијалних садржаја у зони више спратности) и јавне површине – мрежа

Цена 265 динара

саобраћајница и објекти и комплески јавних служби (Ј5 –
институти и научноистраживачки центри).
6. Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање
планског основа за изградњу и уређење блокова у контактној зони Трга Славија.
7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима 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 регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена 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).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
О б р а з л ож е њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве
и Светозара Марковића, Градска општина Врачар.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар, подручје
између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине
око 3,4 ha. Коначна граница Плана детаљне регулације ће се
утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.
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. 501.3-138/2019 од 7. октобра 2019.
године, утврдио је да предметни План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
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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 процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-66/2019 од 21.
новембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, Градска општина Врачар: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-173/2019 oд 27. новембра 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 73470/1 од 29.
новембра 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије
(допис 03 бр. 020-3448/2 од 6. децембра 2019. године) доставили су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило – Београд” у остављеном року није дало
тражено мишљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласно са Предлогом
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-66/19, 11. децембра 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 стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 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), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА ПОДРУЧЈЕ БЛОКОВА Ц2,
Ц3, Ц6-9, ЗА БЛОК 4, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
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ције Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2,
Ц3, Ц6-9, за блок 4, Градска општина Звездара (у даљем тексту: Измене и допуне Плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се предузећу „Урбанистички центар”, Топличин
венац 11/ II, Београд, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације изради у року од 12 месеци
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Измене и допуне
Плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне
регулације обезбедиће „Transfer & Travel” д.о.о., Београд, Патријарха Варнаве 13/III/8.
4. Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне
регулације обухвата део територије ГО Звездара, подручје између улица: Милана Ракића, Ђевђелијске и Димитрија
Давидовића на Звездари, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,30 ha. Коначна граница Измена и допуна Плана
детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
5. Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представља План генералне регулације
грађевинског подручја седишта 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
подручје у оквиру предложене границе плана налази у површинама планираним за остале намене – становање (С 6
– зона трансформације породичног становања у делимично
формираним градским блоковима у вишепородично становање) и јавним површинама – површине за инфраструктурне објекте и комплексе.
6. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је стварање могућности за улагање у објекте намењене становању и комерцијалним делатностима, дефинисање
зоне изградње, просторна и функционална интеграција подручја у урбано ткиво и унапређивање животне средине.
7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима 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 Измене и допуне
плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину
у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну 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 ож е њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за
подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, за блок 4, Градска општина
Звездара.
Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације обухвата део територије ГО Звездара, подручје
између улица: Милана Ракића, Ђевђелијске и Димитрија
Давидовића на Звездари, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,30 ha. Коначна граница Измена и допуна плана
детаљне регулације регулације ће се утврдити приликом верификације Нацрта плана.
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Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „Урбанистички центар”, Топличин венац
11/ II, Београд, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради Измене и допуне Плана
детаљне регулације.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Transfer & Travel” DOO,
Београд, Патријарха Варнаве 13/III/8.
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. 501.3-137/2019 од 13. септембра
2019. године, утврдио је да предметне Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не
подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно одредби члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-67/2019 од 22.
новембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације:
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Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-174/2019 oд 27. новембра 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 73481/1 од 29.
новембра 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије
(допис 03 бр. 020-3449/2 од 6. децембра 2019. године), доставили су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило – Београд” у остављеном року није дало
тражено мишљење, па се у складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласно са
Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-67/19, 11. децембра 2019. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

МЛАДЕНОВАЦ
Веће Градске општине Младеновац на седници одржаној
10. децембра 2019. године, на основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18), члана 39. Статута Градске
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр.
40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 3. Пословника о раду Већа Градске општине Младеновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 6/09 и 28/10), а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске
општине Младеновац, донело је

ОД Л У КУ
О ПОДРШЦИ РОДИТЕЉИМА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
ДОДЕЛОМ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА КАТЕГОРИЈЕ
0/0+/1/2 (КАТЕГОРИЈА АУТО-СЕДИШТА НАМЕЊЕНА
ДЕЦИ ТЕЖИНЕ 0–25 KG)
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак и начин остваривања
права на дечије ауто-седиште категорије 0/0+/1/2 (категорија ауто-седишта намењена деци тежине 0–25 kg), као мера
подршке породицама са новорођеном децом са територије
градске општине Младеновац.

Члан 2.
Право из члана 1. ове одлуке може остварити родитељ са
пребивалиштем пријављеним на територији градске општине Младеновац, најмање годину дана пре дана рођења детета,
као и са боравком у статусу интерно расељеног лица са Косова и Метохије, најмање годину дана пре дана рођења детета.
Члан 3.
Право из члана 1. ове одлуке припада за свако дете рођено у току једног порођаја.
Члан 4.
Право из члана 1. ове одлуке остварује се на основу захтева поднетог организационој јединици Управе Градске
општине Младеновац надлежној за друштвене делатности,
у року од шест месеци од дана рођења детета.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу „Захтева
за остваривање права на дечије ауто-седиште категорије
0/0+/1/2”, који припрема Одељење за друштвене делатности
Управе ГОМ.
Уз захтев наведен у ст. 1. и 2. овог члана прилаже се:
1. извод из матичне књиге рођених за дете – децу;
2. фотокопијa личне карте подносиоца захтева;
Уколико захтев подноси отац детета, уз захтев се прилаже, поред докумената из претходног става, извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да
родитељи детета живе у ванбрачној заједници, као и фотокопија личне карте мајке детета.
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Члан 5.
Решење у првостепеном поступку за остваривање права
на дечије ауто-седиште категорије 0/0+/1/2 доноси Управа
Градске општине Младеновац – Одељење за друштвене делатности.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба
која се подноси Већу Градске општине Младеновац, у року
од 15 дана од дана пријема Решења.
Решење Већа Градске општине Младеновац је коначно.
Родитељ коме је признато право на ауто-седиште, може
се одрећи права на жалбу.
Даном предаје Изјаве о одрицању од права на жалбу, првостепено решење постаје коначно.
Изјава о одрицању од права на жалбу предаје се на писарници Управе Градске општине Младеновац, а насловљава се на Одељење за друштвене делатности Управе Градске
општине Младеновац, уз обавезно навођење броја и датума
првостепеног решења.

Члан 7.
Право на дечије ауто-седиште категорије 0/0+/1/2 може
се остварити, у складу са одредбама ове одлуке, до коначне
расподеле укупног броја набављених дечијих ауто-седишта
категорије 0/0+/1/2.
Средства за набавку дечијих ауто-седишта категорије 0/0+/1/2, обезбеђује Секретаријат за саобраћај – Градска
управа Града Београда.
У склду са опредељеним средствима из претходног става, Комисија Градске општине Младеновац за безбедност
саобраћаја на путевима доноси Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на подручју градске општине Младеновац.
Набавка предметних ауто-седишта ће се спроводи се у
складу са одредбама закона којим се утврђује поступак јавних набавки.

Члан 6.
По коначности решења из претходног члана, дечије ауто-седиште категорије 0/0+/1/2, имаоцу права (а изузетно,
уколико је ималац права писмено овластио друго лице,
овлашћеном лицу) непосредно предаје представник Комисије Градске општине Младеновац за безбедност саобраћаја
на путевима, о чему се сачињава записник.
Рок за преузимање ауто-седишта, по коначности решења, је шест месеци од дана пријема Решења.
Свечана додела дечијих ауто-седишта категорије
0/0+/1/2, по правилу, организује се један пут месечно, а у зависности од броја захтева.
Овлашћење из става 1. овог члана обавезно мора бити
својеручно потписано од стране имаоца права и мора обавезно садржати податке о имаоцу права (име, презиме,
адреса, ЈМБГ, бр. ЛК, конатакт телефон, број и датум решења којим му је признато право), као и о лицу коме се даје
овлашћење (име, презиме, адреса, ЈМБГ, бр. ЛК, контакт телефон).
Овлашћење из става 1. овог члана се предаје на писарници Управе Градске општине Младеновац, са назнаком
Градска општина Младеновац – Комисија Градске општине
Младеновац за безбедност саобраћаја на путевима.

Члан 8.
Родитељ који је остварио право на ауто-седиште категорије 0+ не може остварити право на ауто-седиште категорије 0/0+/1/2, за исто дете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Даном почетка примене ове oдлуке, престаје да важи
Одлука о подршци новорођеној деци са територије градске
општине Младеновац доделом дечијих ауто-седишта категорије 0/0+1/2 (категорија ауто-седишта намењена деци тежине 0–25 kg) објављена у „Службеном листу Града Београда”, брoj 12/17.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
почев од коначне расподеле ауто-седишта категорије 0+.
Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-178/8/2019, 10. децембра 2019. године
Председник
Владан Глишић , ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава” на 6. седници, одржаној 19. децембра 2019. године, на основу члана 30. Статута ЈП „Београдска тврђава” и члана 32а став 4. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14, 25/14 – исправка, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19 и 26/19), по
претходно прибављеној сагласности Секретаријата за саобраћај, број IV – 10 бр. 344.12-975/2019 од 14. новембра 2019. године, Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, број 1-2153/2019-1 од 3. децембра 2019. године и Завода за заштиту споменика културе града Београда, брoj P 5126/19 од 06.12.2019. године, доноси

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА У ОКВИРУ ПЕШАЧКИХ ЗОНА И НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЦЕЛИНА: ПОДРУЧЈЕ ОКО
ДОСИТЕЈЕВОГ ЛИЦЕЈА, ПОДРУЧЈЕ КНЕЗ МИХАИЛОВЕ УЛИЦЕ, ТОПЧИДЕР, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ И СКАДАРЛИЈА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
На основу Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 11/14, 25/14 – исправка, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19 и 26/19, у даљем тексту: Одлука), утврђено је
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сходно члану 32а. став 4. Одлуке да План постављања башти угоститељских објеката у пешачким зонама и на јавним површинама просторно културно-историјске целине
на подручју које обухвата: подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев
венац, Скадарлија и подручје које ужива статус претходне
заштите – Светосавски плато, односно њихови делови који
испуњавају услове за баште, доноси ЈП „Београдска тврђава” по претходно пробављеној сагласности организационе
јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика
културе.
Пешачке зоне утврђене су Решењем о одређивању улица
за пешачки саобраћај на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 73/19, 98/19 и 110/19), којим је између осталог, одређено које су улице или делови
улица у којима је дозвољен искључиво саобраћај пешака –
пешачка зона, подручје око Доситејевог лицеја утврђено је
Одлуком о утврђивању заштићене околине просторне културно-историјске целине Подручја око Доситејевог лицеја
и мера њене заштите („Службени гласник РС”, број 37/99),
подручје Кнез Михаилове улице одређено је Решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда („Службени гласник СРС”, број 14/79).
Овим планом утврђује се локација – место постављања,
број објеката, врста, тип, величина, намена и услови коришћења башти угоститељских објеката на површинама у
оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју
просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија, а чије се постављање
врши на основу акта ЈП „Београдска тврђава” сходно члану
32д. Одлуке.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ПОВРШИНЕ
Члан 2.
1) Локације – површине за постављање башти угоститељских објеката на јавним површинама просторно културно-историјске целине „Подручје око Доситејевог лицеја”:
1. угао Краља Петра, код зграде бр. 70;
2. угао Вишњићеве и Господар Јевремове улице;
3. Краља Петра од улица Господар Јевремове до Господар
Јованове;
4. Господар Јевремова, од Капетан Мишине до Вишњићеве;
5. Симина, од ул. Капетан Мишине до Вишњићеве;
6. Николе Спасића.
2) Локације – површине за постављање башти угоститељских објеката у пешачкој зони и на јавним површинама просторно културно-историјске целине „Подручје Кнез
Михаилове улице”:
1. Обилићев венац;
2. Чика Љубина улица;
3. Улица Змај Јовина;
4. Делијска;
5. Вука Караџића, од Студентског трга до Кнеза Михаила и од Делијске до Цара Лазара;
6. Ђуре Јакшића;
7. Улица цара Лазара;
8. Ускочка улица;
9. Кнеза Михаила, од Париске улице до Ускочке улице;
10. Марка Лека;
11. Лазе Пачуа;
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12. Краља Петра до Грачаничке до Узун Миркове улице;
13. Рајићева улица;
14. Узун Миркова улица;
15. Париска улица, од Узун Миркове до Грачаничке улице;
16. Студентски трг, од Узун Миркове улице до 1.300 каплара.
3) Локације – површине за постављање башти угоститељских објеката у пешачкој зони и на јавним површинама
– културно добрo од великог значаја „Косанчићев венац”:
1. Бетон хала;
2. Кнеза Симе Марковића, од ул. Краља Петра до Поп
Лукине улице;
3. Косанчићев венац;
4. Краља Петра од Кнеза Симе Марковића до ул. Грачаничке.
4) Локације – површине за постављање башти угоститељских објеката у пешачкој зони:
1. Топличин венац, од Поп Лукине до Вука Караџића;
2. Топличин венац, од Обилићевог венца до Царице Милице;
3. Сремска улица;
4. Маршала Бирјузова од Сремске до Космајског пролаза;
5. Трг републике.
Локације – површине за постављање башти угоститељских објеката у заштићеној зони просторно културноисторијске целине „Скадарлија” су геодетски снимљене и
детаљна разрада ће уследити након планиране реконструкције у складу са Решењем Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове IX-20 бр. 351.41.373/2018 од 5. октобра
2018. године.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Члан 3.
Овај план спроводи ЈП „Београдска тврђава”.
Саставни део овог плана чине следећи прилози, који се
не објављују:
– списак локација – површина за постављање башти;
– правила постављања баште и елемената баште;
– прегледна карта локација – површина за постављање
баште у размери 1:5.000 и 1:500;
– графички приказ елемената баште у размери 1:50;
– фотографски приказ локација – површина за постављање баште, који је израдило Привредно друштво за пројектовање, урбанизам и просторно планирање CEPRO д.о.о.
Београд, Булевар краља Александра 125, под бројем: 1242/19 од 17. октобра 2019. године;
– сагласности: Секретаријата за саобраћај, број IV-10
бр. 344.12-975/2019 од 14. новембра 2019. године, Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, број
1-2153/2019-1 од 3. децембра 2019. године и Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. P 5126/19 од
6. децембра 2019. године.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда” и важи наредних пет година.
Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава”
Број 4082-1/19, 19. децембра 2019. године
Председник
др Бојан Шево, ср.

Број 128 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава” на 6. седници,
одржаној дана 19. децембра 2019. године, на основу члана 30. Статута ЈП „Београдска тврђава” и члана 15. став 4.
Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15 и 26/19), по претходно прибављеној сагласности Секретаријата за саобраћај бр.
IV – 10 бр. 344.12-976/2019 од 15. новембра 2019. године, Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
бр. 6-126/2019-1 од 29. новембра 2019. године и Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. P 5128/19 од
5. децембра 2019. године, доноси

ПЛ А Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА У ПЕШАЧКИМ ЗОНАМА И НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА
ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ
ЦЕЛИНА: ПОДРУЧЈЕ ОКО ДОСИТЕЈЕВОГ ЛИЦЕЈА,
ПОДРУЧЈЕ КНЕЗ МИХАИЛОВЕ УЛИЦЕ, ТОПЧИДЕР,
КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, СКАДАРЛИЈА, КАО И ПОДРУЧЈУ КОЈЕ УЖИВА СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ – СВЕТОСАВСКИ ПЛАТО
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У складу са чланом 15. став 4. Одлуке о постављању тезги
и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15,
71/15 и 26/19), план постављање тезги и других покретних
привремених објеката на површинама пешачких зона, односно јавних површина просторно-културно историјске целине
на подручју које обухвата: подручје око Доситејевог лицеја,
подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручје које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато, доноси ЈП „Београдска тврђава”.
Овим планом утврђује се списак локација – места постављања са покретним објектима, услови и начин постављења, број објеката, врста, тип, величина, намена и услови
коришћења привремених објеката на површинама пешачких зона, односно јавних површина просторно – културно
историјске целине на подручју које обухвата: подручје око
Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручје које ужива
статус претходне заштите – Светосавски плато.
II. ВРСТЕ ОБЈЕКАТА И ЛОКАЦИЈЕ
Члан 2.
1. Апарати за кокице
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 20, на
средини улице.
Број објеката: 1.
Локација 2 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 33, на
средини улице.
Број објеката: 1.
Локације 3 – Улица чика Љубина код Улице кнеза Михаила.
Број објеката: 1.
Локација 4 – Светосавски плато, код фонтане уз стазу ка
Небојшиној улици.
Број објеката: 1.
Локација 5 – Топчидерски парк, наспрам централне
цветне алеје.
Број објеката: 1.
2. Тезга за продају уметничких предмета
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Локација 1 – Рајићева улица у коридору канделабара,
код Улице кнеза Михаила.
Број објеката: 1.
3. Тезге за продају сувенира
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 1-3,
средина улице.
Број објеката: 1.
Локација 2 – Улица кнеза Михаила на раскрсници са
Змај Јовином, средина улице.
Број објеката: 1.
Локација 3 – Светосавски плато, код главне стазе ка
Храму Светог Саве.
Број објеката: 1.
4. Вага за мерење телесне тежине
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, испред зграде бр.
1–3.
Број објеката: 1.
5. Тезга за продају књига
Локација 1 – Улица 1.300 каплара, на делу од Улице кнеза
Михаила ка Студентском тргу.
Број објеката: 1 до 9.
6. Конзерватори за сладолед
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 2-4.
Број објеката: 1.
Локација 2 – улица Обилићев венац, на углу са Кнез
Михаиловом, код зграде бр. 7
Број објеката: 1.
Локација 3 – Трг републике, код улице Обилићев венац,
код „паметне куле”.
Број објеката: 1.
Локација 4 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 31, средина улице.
Број објеката: 1.
Локација 5 – Улица чика Љубина код Улице кнеза Михаила.
Број објеката: 1.
Локација 6 – Улица Вука Караџића, на углу са улицом
Студентски трг
Број објеката: 1.
Локација 7 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 39.
Број објеката: 1.
Локација 8 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 47.
Број објеката: 1.
Локација 9 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 56 –
Библиотека града Београда.
Број објеката: 1.
Локација 10 – Улица цара Лазара, код улаза у парк.
Број објеката: 1.
Локација 11 – Улица краља Петра на углу са Господар
Јовановом улицом, плато уз ограду ОШ „Мика Петровић
Алас”.
Број објеката: 1.
Локација 12 – Светосавски плато, главна стаза из Крушедолске ка платоу, код фонтане.
Број објеката: 1.
Локација 13 – Топчидерски парк, главни плато наспрам
централне цветне алеје.
Број објеката: 1.
Локација 14 – Пристаниште, код стајалишта
Број објеката: 1 до 4.
7. Уређај за кестен и кукуруз
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 39, на средини улице.
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Број објеката: 1.
Локација 2 – Змај Јовина на углу са Чика Љубином улицом, уз зграду Чика Љубина бр. 14.
Број објеката: 1.
Локација 3 – Улица кнеза Михаила, код зграде број 56,
Библиотека града Београда.
Број објеката: 1.
8. Апарат за сладолед
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, код раскрснице са
Змај Јовином улицом.
Број објеката: 1.
9. Конзерватор за сладолед и расхладне витрине уз малопродајне објекте
Локација 1 – Сремска број 3-5, испред малопродајног
објекта „Рајовић Љубиша”.
Број објеката: 1 конзерватор за сладолед и две расхладне
витрине.
Локација 2 – Сремска број 3-5, испред малопродајног
објекта „Marmat pro”.
Број објеката: 1 конзерватор за сладолед.
Локација 3 – Скадарска број 45, испред малопродајног
објекта „Aman”.
Број објеката: један конзерватор за сладолед.
Овим планом предвиђено је постављање:
– апарата за кокице – пет локација са пет објекта;
– тезге за продају уметничких предмета – једна локација
са једним објектом;
– тезги за продају сувенира – три локације са три објекта;
– ваге за мерење телесне тежине – једна локација са једним објектом;
– тезге за продају књига – једна локација са једним до девет објеката;
– конзерватора за сладолед – 14 локација са до 17 објеката;
– уређаја за кестен и кукуруз – три локације са три
објекта;
– апарата за сладолед – једна локација са једним објектом;
– конзерватора за сладолед и расхладне витрине уз малопродајне објекте – три локације са три конзерватора за
сладолед и два расхладне витрине.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Члан 3.
План спроводи ЈП „Београдска тврђава”.
Саставни део овог плана чине следећи прилози, који се
не објављују:
– Сагласност Секретаријата за саобраћај број IV – 10 бр.
344.12-976/2019 од 15. новембра 2019. године;
– Сагласност Републичког завода за заштиту споменика
културе – Београд бр. 6-126/2019-1 од 29. новембра 2019. године;
– Сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београд бр. P5128 од 5. децембра 2019. године;
– скице места постављања са уцртаним покретним објектом у размери 1:100, прегледна карта локација у размери
1:5.000 и фотографски приказ места постављања, које је израдило Привредно друштво за пројектовање, урбанизам и просторно планирање CEPRO д.о.о. Београд, Булевар краља Александра 125, под бројем: 124-3/19 од 17. октобра 2019. године.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда” и важи пет година, почев од дана ступања на снагу.
Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава”
Број 4086-1/19, 19. децембра 2019. године
Председник
др Бојан Шево, ср.
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Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава” на 6. седници,
одржаној дана 19. децембра 2019. године, на основу члана 30.
Статута ЈП „Београдска тврђава” и члана 10. став 4. Одлуке
о постављању привремених објеката на територији града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15,
126/16 и 26/19), по претходно прибављеној сагласности Секретаријата за саобраћај, број IV-10 бр. 344.12-977/2019 од 24.
октобра 2019. године, Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, број 1-1965/2019-1 од 18. новембра
2019. године и Завода за заштиту споменика културе града
Београда, бр. P 4668/19 од 4. новембра 2019. године, доноси

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА У ПЕШАЧКИМ ЗОНАМА И НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЦЕЛИНА: ПОДРУЧЈЕ ОКО
ДОСИТЕЈЕВОГ ЛИЦЕЈА, ПОДРУЧЈЕ КНЕЗ МИХАИЛОВЕ УЛИЦЕ, ТОПЧИДЕР, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, СКАДАРЛИЈА, КАО И ПОДРУЧЈУ КОЈЕ УЖИВА СТАТУС
ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ - СВЕТОСАВСКИ ПЛАТО
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У складу са чланом 10. став 4. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16 и 26/19), план
постављања привремених објеката на површинама пешачких
зона, односно јавних површина просторно – културно историјске целине на подручју које обухвата: подручје око Доситејевог
лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев
венац, Скадарлија и подручје које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато, доноси ЈП „Београдска тврђава”,
по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе.
Овим планом утврђује се место постављања киоска, њихов број, величина, намена и услови коришћења на површинама пешачких зона, односно јавних површина просторно – културно историјске целине на подручју које обухвата:
подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове
улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручје
које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Члан 2.
Овим планом утврђено је постављање девет привремених обејата – киоска на девет локација на површинама пешачких зона, односно јавних површина просторно
– културно-историјске целине на подручју које обухвата:
подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове
улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручје
које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато:
1. Улица кнеза Михаила на углу са Сремском улицом,
испред зграде бр. 1, до ограде улаза у подземни пешачки
пролаз, број објеката: 1, врста објекта: киоск, тип: НБК 15,
величина: P-10,5 m², намена: трговина;
2. Улица Обилићев венац на углу са Улицом кнеза Михаила,
испред зграде бр. 32, РК „Београд”, број објеката: 1, врста објекта: киоск, тип: НБК 15, величина: P-10,5 m², намена: трговина;
3. Обилићев венац, поред зграде бр. 16, десно од степеништа ка Улици маршала Бирјузова, испред гараже „Паркинг сервис”, број објеката: 1, врста објекта: киоск, тип:
НБК 15 С-Б, величина: P-8,5 m², намена: трговина;
4. Змај Јовина улица, испред зграде број 17, поред улаза
у пошту према Улици Васе Чарапића, број објеката: 1, врста
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објекта: киоск, тип: НБК 15 С-Б, величина: P-8,5 m², намена:
трговина;
5. Чика Љубина улица, испред зграде бр. 19, „Сервантес
центар”, број објеката: 1, врста објекта: киоск, тип: НБК 15
С-Б, величина: P-8,5 m², намена: трговина;
6. Топличин венац, испред зграде бр. 14, на углу са Поп
Лукином улицом, број објеката: 1, врста објекта: киоск, тип:
НБК 15 С-Б, величина: P-8,5 m², намена: трговина;
7. Ада, код шећеране, станица ЈГС-а ка граду, број објеката: 1, врста објекта: киоск, тип: НБК 15 С-Б, величина:
P-8,5 m², намена: трговина;
8. Баново брдо, Благоја Паровића, код стајалишта ЈГС-а
од центра града и зграде бр. 154–156, врста објекта: киоск,
тип: НБК 15 С-Б, величина: P-8,5 m², намена: трговина;
9. Улица патријарха Павла, испред зграде бр. 7ж, врста
објекта: киоск, тип: НБК 15 С-Б, величина: P-8,5 m², намена:
трговина.
Члан 3.
Намена привремених објеката назначена као трговина, подразумева продају робе на мало: часописа, штампе,
дуванских производа, пића и кондиторских производа у
оригиналном фабричком паковању, папирне галантерије,
играчака, цвећа и прибора за личну хигијену, телефонских
картица, карата за јавни градски превоз и других сличних
производа.

19. децембар 2019.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
План спроводи ЈП „Београдска тврђава”.
Саставни део овог плана чине следећи прилози, који се
не објављују:
– Сагласност Секретаријата за саобраћај IV-10 бр.
344.12-977/2019 од 24. октобра 2019. године;
– Сагласност Републичког завода за заштиту споменика
културе – Београд, број 1-1965/2019-1 од 18. новембра 2019.
године;
– Сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београд, бр. P 4668/19 од 4. новембра 2019. године;
– скице места постављања са уцртаним покретним објектом у размери 1:200, прегледна карта локација у размери
1:5.000 и фотографски приказ места постављања, које је израдило Привредно друштво за пројектовање, урбанизам и просторно планирање CEPRO д.о.о. Београд, Булевар краља Александра 125, под бројем: 124-1/19 од 17. октобра 2019. године.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда” и важи пет година, почев од дана ступања на снагу.
Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава”
Број 4084-1/19, 19. децембра 2019. године
Председник
др Бојан Шево, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића,
Градска општина Врачар – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6 – 9, за Блок 4,
Градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –

1

2

Акти градских општина
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о подршци родитељима новорођене
деце са територије градске општине Младеновац
доделом дечјих ауто-седишта категорије 0/0+1/2
(категорија ауто-седишта намењена деци тежине
0–25 kg) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

Страна
Акти јавних предузећа и других организација
План постављања башти угоститељских објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на
јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог
лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер,
Косанчићев венац и Скадарлија– – – – – – – – – – –
4
План постављања тезги и других покретних
привремених објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју
просторно културно-историјских целина: подручје
око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове
улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија,
као и подручју које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато– – – – – – – – – – – – – – – –
6
План постављања привремених објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја,
подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато
7

„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

