
Градоначелник Града Београда, 7. маја 2019. године, на 
основу члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), а у складу са Планом квалитета ваздуха у агло-
мерацији Београд („Службени лист Града Београда”, број   
5/16) и Програмом заштите животне средине („Службени 
лист Града Београда”, број 72/15), донео је

УПУТС ТВ О 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДАБИР ПРИ-
ОРИТЕТНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 
БЕОГРАДА ЗА ГАШЕЊЕ КОТЛАРНИЦА, РАДИ ПРИ-
КЉУЧЕЊА ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА НА 
СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ИЛИ НА ДИСТРИ-
БУТИВНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА И УТВРЂИ-
ВАЊУ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА ОВЕ 

НАМЕНЕ

1. Предмет

Овим упутством утврђују се критеријуми за одабир 
приоритетних објеката у јавној својини Града Београда за 
гашење котларница ради прикључења грејних инсталација 
објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутив-
ни систем природног гаса и утврђивању процедура за пре-
нос средстава за ове намене.

2. Објекти

Објекти у јавној својини Града Београда, у смислу овог 
упутства су објекти у јавној својини Града Београда, чији су 
ноциоци права коришћења установе и јавне агенције, одно-
сно чији су корисници јавна предузећа, чији је оснивач Град 
Београд.

3. Енергетски субјекти

Енергетски субјект за обављање делатности прикључења 
грејних инсталација објеката на даљински систем грејања, 
у смислу овог упутства, је ЈКП „Београдске електране”, које 
је носилац искључивог права за обављање комуналне де-
латности производње и дистрибуције топлотне енергије, а у 
складу са оснивачким актом овог предузећа. 

Енергетски субјекти за обављање делатности прикључе-
ња грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем 
природног гаса, у смислу овог упутства, јесу оператори као 
носиоци посебног права утврђеног актом Владе Републике 
Србије, који су лиценцирани за обављање енергетске де-
латности дистрибуције и управљања дистрибутивним си-

стемом за природни гас на територији града Београда, а у 
складу са важећим прописима који дефинишу област енер-
гетике, као и обављање делатности од општег интереса.

4. Услови за гашење котларница

Гашење котларница у објекту у јавној својини Града Бео-
града ради прикључења грејних инсталација објеката на да-
љински систем грејања или на дистрибутивни систем при-
родног гаса (у даљем тексту: гашење котларница), може се 
вршити уколико су испуњени следећи услови:

– да се објекти налазе у јавној својини Града Београда;
– да постојеће котларнице објекта у јавној својини кори-

сте еколошки неповољна горива; 
– да постоје техничке могућности за гашење котларнице;
– да се у тим објектима налазе установе и јавна предузе-

ћа чији је оснивач Град Београд;
– да је правним лицима, наведенима у претходној али-

неји, посебним актом надлежне организационе једини-
це Градске управе Града Београда додељен, односно дат на 
коришћење објекат у циљу обављања делатности за коју су 
основани; 

– да су носиоци права коришћења, односно корисници 
објекта писаним путем затражили гашење котларница ради 
прикључења грејних инсталација објеката на систем даљин-
ског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса, 
да су дали писану сагласност да ће омогућити извођачу ра-
дова несметан рад;

– да су носиоци права коришћења, односно корисници 
објекта заинтересовани за промену коришћења енергената 
као и да су издвојили финансијска средства за куповину ис-
тих, уколико се куповина не врши из буџета Града Београда.

Организациона јединица Градске управе Града Београда 
надлежна за послове заштите животне средине прибавља 
податке из става 1. ове тачке од ресорно надлежних органи-
зационих јединица Градске управе Града Београда, носиоца 
права коришћења, односно корисника објеката.

Подаци о техничким могућностима за гашење котлар-
ница подразумевају и податке о укупном капацитету пред-
метног објекта за прикључење (kW), висини потребних фи-
нансијских средстава за ове намене, оријентационом року 
(години) прикључења објекта, старост инсталација, као и 
друге податке од значаја за утврђивање приоритета за гаше-
ње котларница.

Уколико у погледу техничких могућности, објекат испу-
њава услове за прикључење и на систем даљинског грејања 
и на дистрибутивни систем природног гаса, уз податке о 
техничким могућностима за гашење котларнице, одговор-
но лице ресорно надлежне организационе јединице Градске 
управе Града Београда, доставља и изјашњење носиоцa пра-
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ва коришћења, односно корисникa објекта за коју од опци-
ја прикључења објекта се опредељује, те даје сагласност за 
исто.

5. Циљ

Основни циљ гашења котларница је смањење емисије 
штетних материја у ваздух из котларница, чиме се остварује: 

– побољшање квалитета ваздуха у граду Београду;
– заштита животне средине и здравља становништва;
– уштеда у буџету Града Београда.

6. Извори финансирања

Финансирање гашења котларница врши се средстaвима 
буџета Града Београда. 

7. Критеријуми за одабир приоритетних објеката 

Критеријуми за одабир приоритетних објеката за гаше-
ње котларница (у даљем тексту: критеријуми) су:

Р.
бр. КРИТЕРИЈУМИ Начин доделе поена Број 

поена

Мак-
сима-

лан 
број 

поена 

1.

Издато решење Секретаријата 
за инспекцијске послове о за-
брани рада котларница услед 

прекорачења дозвољених 
емисија штетних материја у 

последњих 
пет година

Да 30

30
Не 0

2.

Однос укупног капацитета 
предметног објекта за прикљу-

чење и потребних финансиј-
ских средстава (kW/дин.)

На основу података ЈКП 
„Београдске електране”/

оператора дистрибутивног 
система природног гаса: 
котларница са највећим 

односом (kW/дин.) добија 
25 поена, остале - сразмерно 
у односу на котларницу са 

највећим односом (kW/дин.)

0–25 25

3. Намена објекта

Обданиште 25

25

Школа 22
Здравствена установа 20
Социјална установа 15

Установа спорта и културе 12
Други објекти у смислу 

овог упутства 10

4.
Значај решавања проблема у 

датој котларници

Процена стручног радног 
тела на основу опасности 
од еколошког акцидента, 

значаја и локације објекта, 
квалитета грејања, енер-

гетска ефикасност објекта, 
стања грејних инстала-

ција и котлова, старости 
котларнице, способности 

корисника да управља 
котларницом итд.

0–20 20

Сваки критеријум вреднован је одређеним бројем поена, 
тако да максималан збир поена износи 100. 

Одабир приоритетних објеката за гашење котларница 
врши се у складу са критеријумима, утврђивањем укупног 
(збирног) броја поена добијених вредновањем њихових ка-
рактеристика према дефинисаним критеријумима.

Уколико након примене критеријума два или више обје-
ката имају исти број поена, приоритет ће се одређивати 
према додељеном броју поена по првом критеријуму, а уко-
лико и након тога два или више објеката јавне намене имају 
исти број поена, приоритет ће се одређивати према додеље-
ном броју поена по другом критеријуму. 

8. Стручно радно тело

Стручно радно тело, које посебним решењем образује 
градоначелник града Београда, утврђује приоритетне објек-
те за гашење котларница. 

Састав стручног радног тела обавезно чине представници: 
– Секретаријата за заштиту животне средине;
– Секретаријата за енергетику;
– Секретаријата за образовање и дечју заштиту;
– Секретаријата за спорт и омладину;
– Секретаријата за здравство;
– Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове;
– Секретаријат за финансије;
– Секретаријата за имовинске и правне послове;
– Секретаријата за инспекцијске послове.
– Секретаријата за комуналне и стамбене послове.
Задаци стручног радног тела су:
1) преглед и анализа података о објектима у јавној своји-

ни у погледу испуњености услова за гашење котларница из 
тачке 4. овог упутства;

2) сачињавање списка објеката који испуњавају услове 
за гашење котларница; 

3) примена критеријума за одабир приоритетних објека-
та за гашење котларница;

4) сачињавање предлога оријентационог плана гашења 
котларница, са редоследом приоритетних објеката и пода-
цима о финансијским средствима које је потребно обезбе-
дити за ове намене; 

5) достављање организационој јединици Градске управе 
Града Београда надлежној за послове заштите животне сре-
дине предлога оријентационог плана гашења котларница, 
ради упућивања у процедуру прибављања сагласности гра-
доначелника града Београда.

Стручно радно тело одлучује већином гласова својих 
чланова. 

О раду стручног радног тела води се записник.
Стручно радно тело се бира на две године.

9. Процедуре за доношење оријентационог плана гашења 
котларница 

Организациона јединица Градске управе Града Београда 
надлежна за послове заштите животне средине, упућује у про-
цедуру предлог оријентационог плана гашења котларница, 
ради прибављања сагласности градоначелника града Београда.

По добијању сагласности градоначелника, одговорно 
лице организационе јединице Градске управе Града Београ-
да надлежне за послове заштите животне средине доноси 
оријентациони план гашења котларница, који се објављује 
на интернет-страници Града Београда. 

Оријентациони план гашења котларница се доноси пре 
планирања буџета Града Београда, а ради обезбеђења сред-
става за реализацију гашења котларница. 

10. Процедура за закључење уговора 

Организациона јединица Градске управе Града Београда 
надлежна за послове заштите животне средине према ре-
доследу приоритета из оријентационог плана гашења ко-
тларница, а у складу са обезбеђеним средствима, спроводи 
поступак у складу са законом који регулише област јавних 
набавки у циљу закључења уговора са енергетским субјек-
том, а ради прикључења грејних инсталација објеката на 
систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем 
природног гаса.
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Уговор из става 1. овог члана са енергетским субјектом 
закључује Град Београд, а у име града исти потписују одго-
ворно лице организационе јединице Градске управе Града 
Београда надлежне за послове заштите животне средине и 
одговорно лице ресорно надлежне организационе јединице.

Уговором се ближе дефинишу права и обавезе уговор-
них страна, а посебно у погледу динамике извођења радова 
и достављања обавезне документације:

1. средства финансијског обезбеђења извршења уговор-
них обавеза за добро извршење посла у износу 10% од уго-
ворене вредности;

2. средства финансијског обезбеђења за отклањање не-
достатака у гарантном року;

3. изјаву одговорног лица енергетског субјекта да су ис-
пуњени сви законом прописани услови за реализацију ак-
тивности на прикључењу грејних инсталација објеката на 
систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем 
природног гаса;

4. рачуноводствене документације;
5. копију пројекта изведеног стања, са извештајем о из-

веденом стању;
6. другу документацију, на захтев организационе једини-

це Градске управе Града Београда надлежне за послове за-
штите животне средине.

Одговорна лица уговорних страна су у обавези да име-
нују своје представнике који ће непосредним увидом на 
терену пратити реализацију активности на гашењу котлар-
ница и прикључењу грејних инсталација објеката на систем 
даљинског грејања, односно на дистрибутивни систем при-
родног гаса, о чему сачињавају записник, који потписују 
представници уговорних страна. 

11. Прелазне и завршне одредбе
Ступањем на снагу овог упутства ставља се ван снаге 

Упутство о утврђивању критеријума за одабир приори-
тетних објеката јавне намене за гашење котларница ради 
прикључења грејних инсталација објеката на систем да-
љинског грејања или на дистрибутивни систем природног 
гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене 
(„Службени лист Града Београда” бр. 27/17 и 89/17).

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 501-3409/19-Г, 7. маја 2019. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник града Београда, 7. маја 2019. године, на 
основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о комуналним де-
латностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 
52. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 - одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о ценама топлотне енергије, коју је донео Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, 
под бројем I-6392/9, на седници одржаној 25. марта 2019. 
године.

II. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Београда” по добијању сагласности оснивача, а одлука сту-
па на снагу наредног дана од дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-3337/19-Г, 7. маја 2019. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 58. Одлуке о снабдевању топлотном 
енергијом у граду Београду („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/07, 2/11, 29/14 и 19/17) и члана 34. Статута ЈКП 
„Београдске електране” („Службени лист Града Београда”, 
бр. 64/16 и 100/17), Надзорни одбор ЈКП „Београдске елек-
тране”, на 17. редовној седници одржаној 25. марта 2019. го-
дине, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
У Одлуци о ценама топлотне енергије („Службени лист 

Града Београда”, бр. 1/02, 3/02 – исправка, 23/02, 2/04, 41/04, 
4/05 – исправка, 27/05, 2/07, 7/07 – исправка, 36/08, 55/08, 
34/10, 35/10, 44/11, 49/12, 2/13, 79/13, 64/14, 95/14 и 56/15), 
члан 2. мења се и гласи: 

„Члан 2.
„Предмет ове одлуке су цене топлотне енергије испору-

чене из следећих топлотних извора: 
1. Топлотни извори даљинског система грејања и то-

плотни извори који су изграђени као допуна даљинског си-
стема грејања, којима управља ЈКП „Београдске електране”;

2. Остали топлотни извори којима управља ЈКП „Бео-
градске електране” – блоковске и индивидуалне котларнице 
које су предане на управљање и одржавање ЈКП „Београд-
ске електране”;

3. Топлотни извори из којих ЈКП „Београдске електране” 
преузимају топлотну енергију,

4. Децентрализовани системи за грејање, са обновљивим 
изворима енергије ОИЕ којe ЈКП „Београдске електране” одр-
жавају и користе топлотну енергију за загревање објеката.”

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
Нови корисници пословног простора који преузму про-

стор у вангрејном периоду, а обрачун се врши према инста-
лисаној снази, плаћају топлотну енергију од датума примо-
предаје простора до краја обрачунског периода по дневној 
цени, добијеној дељењем годишње цене са бројем дана од 
дана примопредаје до завршетка обрачунског периода.

Нови корисници пословног простора који преузму про-
стор у току грејне сезоне, а обрачун се врши према инста-
лисаној снази, плаћају топлотну енергију од датума примо-
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предаје простора до краја обрачунског периода по дневној 
цени за грејни дан, добијеној дељењем годишње цене са 
бројем дана од почетка грејне сезоне до завршетка обрачун-
ског периода.

Нови корисници пословног простора код којих је угра-
ђено мерило количине топлоте плаћају накнаду за снагу у 
складу са ст. 1. и 2. овог чана, а накнаду за утрошену енерги-
ју према стварној потрошњи очитаној на мерилу у месечним 
интервалима, ако за то постоје техничке могућности. У слу-
чају непостојања техничких могућности за очитавање потро-
шње на месечном нивоу, накнада за утрошену топлотну енер-
гију обрачунава се према процени утрошка топлотне енергије 
сагласно члану 16. ове одлуке. На крају обрачунског периода 
врши се коначан обрачун на бази стварне потрошње.

Корисници из ст. 1, 2. и 3. овог члана у наредном обра-
чунском периоду плаћају накнаду за инсталисану снагу ме-
сечно, по годишњим ценама подељеним са 12.”

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.
За кориснике пословног простора, којима се накнада за то-

плотну енергију обрачунава према инсталисаној снази а са ко-
јима је раскинут уговор о испоруци и плаћању топлотне енер-
гије врши се коначан обрачун накнаде за испоручену топлотну 
енергију сразмерно броју дана трајања испоруке топлотне енр-
гије, док се за кориснике којима се накнада за топлотну енерги-
ју обрачунава према мерилима врши коначан обрачун накнаде 
за уговорену снагу сразмерно броју дана трајања испоруке то-
плотне енргије и коначан обрачун накнаде за енергију сходно 
стварном утрошку енергије до датума раскида уговора.”

Члан 4.
Члан 9. се брише.

Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.
За преглед предајних станица подносилац захтева плаћа 

накнаду у складу са ценовником услуга, коју доноси Над-
зорни одбор предузећа.”

Члан 6.
У члану 11. став 2. се брише. 

Члан 7.
Члан 13. се брише.

Члан 8.
Члан 15. мења се и гласи:

„Члан 15.
Под обрачунским периодом подразумева се период од 1. 

маја текуће до 30. априла наредне године.”
Члан 9.

За спровођење ове одлуке одговорна је Дирекција за 
снабдевање топлотном енергијом.

Члан 10.
Ова одлука се по добијању сагласности оснивача обја-

вљује у „Службеном листу Града Београда” и ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања.

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број I-6392/9, 25. марта 2019. године

Председник
Ђорђе Аврамовић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), у вези члана 46. 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) 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), заменик начелника Градске управе – секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ ДРЖАВНОГ 
ПУТА IA РЕДА (ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА), ДРЖАВ-
НОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 26 (ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ) И 
ОБИЛАЗНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У ОСТРУЖНИЦИ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације простора изме-
ђу државног пута IA реда (Обилазница Београда), државног 
пута IБ реда број 26 (Обреновачки пут) и обилазне желе-
зничке пруге у Остружници, градска општина Чукарица (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 планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
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. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. 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, 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. 



10. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 25 – 5

У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметних измена и 
допуна плана детаљне регулације.

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

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

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД Ур-
баника, Београд, Булевар краља Александра бр. 235/83, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 13 месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће Србоауто д.о.о. Београд – Остружница, Доси-
теја Обрадовића бб.

6. 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 члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18).

7. 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 простора изме-
ђу државног пута IA реда (Обилазница Београда), државног 
пута IБ реда број 26 (Обреновачки пут) и обилазне желе-
зничке пруге у Остружници, градска општина Чукарица.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-34/2018-V-04 од 11. априла 2018. 
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 допуна плана 
детаљне регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-8/19 од 25. марта 2019. 

године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-36/2019 oд 3. априла 2019. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис архивски бр. 18453/1 од 
4. априла 2019. године), Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-923/2 oд 10. априла 2019. године) и ЈКП 
„Зеленило – Београд”. (допис бр. 9122/2 oд 16. априла 2019. 
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети 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. 350.14-8/19, 22. априла 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и 
члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 
103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
ГРАДСКИ ПАРК – ШУМЕ ЗВЕЗДАРА, ОПШТИНА ЗВЕ-
ЗДАРА, НА ДЕЛУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЛГИНЕ И МИТЕ 

РУЖИЋА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације подручја градски парк – шуме Звездара, општина 
Звездара, на делу између улица Волгине и Мите Ружића (у 
даљем тексту: Изменe и допунe плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инже-
њеринг – „УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР” д.о.о. из Београда, 
Топличин венац 11, које је дужно да Нацрт измена и допуна 
плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу 
одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће привредно друштво „HTL SUPPORT 
PLUS” д.о.о. из Београда, Добрачина 29.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Звездара, између улица: Волгине и Мите Ружића, са веза-
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ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 94 а. 

Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

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

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да Изменe и допунe плана детаљне регулације не пред-
стављаjу оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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

O б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допу-
на Плана детаљне регулације подручја градски парк – шуме 
Звездара, општина Звездара, на делу између улица Волгине 
и Мите Ружића.

Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Звездара, између улица: Волгине и Мите Ружића, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 94 а. 

Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжење-
ринг – „Урбанистички центар” д.о.о. из Београда, Топличин 
венац 11, које је дужно да Нацрт измена и допуна Плана из-
ради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу одлуке о 
изради плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће привредно друштво HTL SUPPORT 
PLUS д.о.о. из Београда, Добрачина 29.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
187/2018 од 19. фебруара 2019. године) утврдио је да пред-
метнe Измене и допуне плана детаљне регулације не пред-
стављаjу 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 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).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-7/19 од 20. марта 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-34/2019 oд 27. марта 2019. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис арх. број: 19591/1 од 8. 
априла 2019. године), и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 
9516/1 од 12. априла 2019. године) доставили су мишљења 
у којима наводе да се може донети Решење о неприступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио траже-
но мишљење у остављеном року, па се сматра да нема при-
медби на предложену садржину Решења о неприступању 
изради стратешке процене, сходно члану 11. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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. 350.14-7/19, 24. априла 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), у вези члана 46. 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) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17), секретар Секретари-
јата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ 11446/2 
КО САВСКИ ВЕНАЦ НА УГЛУ УЛИЦА ПУШКИНОВЕ И 
БАЊИЧКИХ ЖРТАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ 

ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за катастарску 
парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу улица Пушкино-
ве и Бањичких жртава, градска општина Савски венац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се при-
вредном друштву „MARKOM PROJECT LINE” д.о.о. из Бео-
града, Господара Вучића 180, које је дужано да Нацрт плана 
изради у року од 4 (четири) месеца од дана ступања на сна-
гу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће BEONEK 011 d.o.o. из Београда, Антифаши-
стичке борбе 23г, локал 5.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Савски венац, 
катастарска парцела 11446/2 КО Савски венац, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 1.600 m2.
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5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да план детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

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

O б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ка-
тастарску парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу улица 
Пушкинове и Бањичких жртава, градска општина Савски 
венац, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Савски венац, 
катастарска парцела 11446/2 КО Савски венац, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 1.600 m2.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће BEONEK 011 d.o.o. из Београда, Антифаши-
стичке борбе 23г, локал 5.

Израда Плана детаљне регулације поверава се привред-
ном друштву MARKOM PROJECT LINE д.о.о. из Београда, 
Господара Вучића 180, које је дужано да Нацрт плана из-
ради у року од 4 (четири) месеца од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишље-
ње Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
73/2018-V-04 од 26. јуна 2018. године) утврдио је да пред-
метни План детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлежe обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-55/18 од 7. децембра 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд ”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-35/2019 oд 28. марта 2019. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. 19933/1 oд 10. апри-
ла 2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 
9741/1 од 12. априла 2019. године) и Завод за заштиту при-
роде Србије (допис 03 бр. 020-1007/2 oд 22. априла 2019. го-
дине), доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14- 55/18, 24. априла 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и 
члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 
103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАТЕЛ-А У ДОБА-

НОВЦИМА, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за комплекс 
РАТЕЛ-а у Добановцима, градска општина Сурчин (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 12 
(дванaест) месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради 
плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Регулаторна агенција за електронске комуникације и 
поштанске услуге – РАТЕЛ, Београд, Палмотићева 2

4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 
правила уређења и грађења у оквиру комплекса РАТЕЛ-а, 
дефинисање границе комплекса и заштитне зоне, саобра-
ћајно и инфраструктурно опремање локације, као и очува-
ње и унапређење животне средине.

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

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да План детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.
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O б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ком-
плекс РАТЕЛ-а у Добановцима, градска општина Сурчин.

Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представља Просторни план за део Градске општине Сур-
чин („Службени лист Града Београда”, број 10/12), према 
коме се подручје у оквиру предложене границе плана нала-
зи у површинама намењеним за интензивну пољопривред-
ну производњу, који представља заштитну зону око објекта 
РАТЕЛ-а – Контролно-мерног центра „Београд”.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Регулаторна агенција за електронске комуникације и по-
штанске услуге – РАТЕЛ, Београд, Палмотићева 2.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
25/2019 од 9. априла 2019. године) утврдио је да предмет-
на израда Плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а 
у Добановцима, градска општина Сурчин не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређе-
них прописима којима се уређује процена утицаја на жи-
вотну средину и не подлеже обавези израде стратешке про-
цене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-10/19 од 24. априла 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-49/2019 oд 7. маја 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх. број: 26174/1 од 7. маја 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 11891/1 
од 7. маја 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-1279/2 од 8. маја 2019. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-10/19, 8. маја 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и 
члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Слу-
жбени лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 
103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА 

НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације Блока 39, град-
ска општина Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац плана је Дирекција за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Нови Београд, простор 
Блока 39, између Улицe омладинских бригада, Булевара Милу-
тина Миланковића, Булевара уметности и Булевара Арсенија 
Чарнојевића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 18 ha.

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

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да План детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

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

O б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 
39, градска општина Нови Београд.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
простор Блока 39, између Улицe омладинских бригада, Бу-
левара Милутина Миланковића, Булевара уметности и Бу-
левара Арсенија Чарнојевића, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 18 ha.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац плана је Дирекција за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
39/2019 од 19. априла 2019. године) утврдио је да предметни 
план детаљне регулације не представља оквир за одобрава-
ње будућих развојних пројеката одређених прописима ко-
јима се уређује процена утицаја на животну средину и не 
подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-13/19 од 3. маја 2019. године, Секре-
таријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на ми-
шљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту жи-
вотне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-50/2019 oд 7. маја 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх. број: 26173/1 од 7. маја 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 11892/1 
од 7. маја 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-1281/2 од 8. маја 2019. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-13/19, 8. маја 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) 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 и 
119/18), заменик начелника Градске управе – секретар Секре-
таријата 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 КРА-
ЉЕВИЋА МАРКА, СВЕТОЗАРА РАДИЋА И ГАВРИЛА 
ПРИНЦИПА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за блок изме-

ђу улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаврила 
Принципа, градска општина Савски венац (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „Архитекта 7” д.о.о., Београд, Смиљанићева бр. 4, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће „Архитекта 7” д.о.о., Београд, Смиљанићева 4.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине савски венац, блок 
између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаврила 
Принципа са везама саобраћајница и инфраструктуре до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 1,2 ha.

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

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да План детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

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

O б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок 
између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаври-
ла Принципа, Градска општина Савски венац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине савски венац, блок 
између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаври-
ла Принципа са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,2 ha.

Израда Плана детаљне регулације поверава се предузе-
ћу „Архитекта 7” д.о.о., Београд, Смиљанићева бр. 4, које је 
дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће „Архитекта 7” д.о.о., Београд, Смиљанићева 4

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планирану намену којом нису планирани будући ра-
звојни пројекти одређени прописима којима се уређује проце-
на утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за 
заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-37/2019 од 8. априла 
2019. године) утврдио је да предметни план детаљне регулаци-
је не представља оквир за одобравање будућих развојних про-
јеката одређених прописима којима се уређује процена утица-
ја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-14/19 од 03. 05. 2019. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-51/2019 oд 7. маја 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх. број: 26171/1 од 7. маја 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 11889/1 
од 7. маја 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-1280/2 од 8. маја 2019. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-14/19, 8. маја 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) 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 и 
119/18), заменик начелника Градске управе – секретар Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПО-
ДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

И ПАЛИЛУЛА, ЗА ПОДЗОНУ С1
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и 
Палилула, за подзону С1 (у даљем тексту: Измене и допуне 
плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Бу-
левар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана из-
ради у року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке 
о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће Дека инжењеринг д.о.о., 
Београд, Андре Николића бр. 1-3.

4. Измене и допуне плана детаљне регулације се односе 
на измену текстуалног дела Плана детаљне регулације дела 
подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилу-
ла („Сл. лист Града Београда”, број 70/12), у складу са чла-
ном 48. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14, 145/14 и 83/18).

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

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да Измене и допуне Плана детаљне регулације не пред-
стављају оквир за одобравање будућих развојних пројеката 

предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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

O б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације при-

ступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), 
општине Стари град и Палилула, за подзону С1.

Измене и допуне плана детаљне регулације се односе 
на измену текстуалног дела Плана детаљне регулације дела 
подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилу-
ла („Службени лист Града Београда”, број 70/12), у складу 
са чланом 48. Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18).

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Бу-
левар деспота Стефана бр. 56, који је дужан да Нацрт пла-
на изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
одлуке о изради плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће „Дека инжењеринг” д.о.о., 
Београд, Андре Николића бр. 1–3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
6/2019 од 24. априла 2019. године) утврдио је да предметне 
Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређе-
них прописима којима се уређује процена утицаја на жи-
вотну средину и не подлежу обавези израде стратешке про-
цене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-15/19 од 3. маја 2019. године, Секре-
таријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на ми-
шљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту жи-
вотне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-52/2019 oд 7. маја 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх. број: 26172/1 од 7. маја 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 11890/1 
од 7. маја 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-1282/2 од 8. маја 2019. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-15/19, 8. маја 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Веће Градске општине Нови Београд, на основу чл. 58, 
76. став 2. и члана 168. Закона о запосленима у аутономној 
покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 26. Одлуке о 
организацији Управе Градске општине Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 105/16, 132/16 и 11/17) дана 
10. маја 2019. године, усвојило је 

ПРА ВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ И 
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1. 
У Правилнику у члану 25. Поглавље II Организација и 

систематизација радних места у Управи градске општине, II 
Одељење за друштвене делатности, II-2 Одсек за борачку и 
инвалидску заштиту тачка II-2-4 мења се и гласи:

II-2-4 Правно-евиденциони послови

Звање: Сарадник број службеника: 1

Опис посла: врши формалну контролу правне доку-
ментације у предметима из надлежности Одсека; израђу-
је нацрте дописа и аката из надлежности Одсека, сарађује 
са другим органима и организацијама у вези са борачком 
инвалидском заштитом, води евиденцију и даје извештаје 
о свим поступцима за које је задужен, прати, анализира и 
проучава законе и друге прописе од значаја за рад Одсека, 
предлаже и даје мишљења о потребним мерама за унапре-
ђење и ефикаснији рад Одсека; даје упутства о примени 
прописа из делокруга Одсека и обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање правних наука на 
основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бо-
дова, основним струковним студијама, односно на студи-
јама у трајању до три године, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет).

Члан 2.
У осталом делу правилник остаје непромењен.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Нови Београд
Број Х-020-160, 10. маја 2019. године

Председник
Александар Шапић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Заменик председника градске општине Обреновац, 
24. априла 2019. године, на предлог Већа Градске општине 
Oбреновац са седнице одржане 24. априла 2019. године, на 
основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 30. Одлуке o промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17) и члана 52. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) посту-
пајући по захтеву ЈКП „Обреновац” из Обреновца бр. 2039 
од 25. марта 2019. године за давање сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора о измени Ценовника основних и осталих 
комуналних производа и услуга НО број 65-4/2019 од 25. 
марта 2019. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВ-
НИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРО-

ИЗВОДА И УСЛУГА
I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Обреновац” из Обреновца НО бр. 65-4/2019 од 25. марта 
2019. године о измени Ценовника основних и осталих ко-
муналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа 
„Обреновац” из Обреновца. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења. 
II. О допуни цена комуналних производа и услуга ЈКП 

„Обреновац” Обреновац обавестиће градски Секретаријат 
за привреду – Управу за цене и надлежно министарство РС.

III. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност об-
јавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 31, 24. априла 2019. године

Заменик председника
Миодраг Митровић, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 119 од 17. децембра 2012. године), чла-
на 37. Одлуке о измени одлуке о оснивању ЈКП „Обреновац” и 
чл. 21–30. Статута ЈКП „Обреновац” Обреновац, Надзорни од-
бор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, 
на својој 65. седници одржанoj 25. марта 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
I. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-

извода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца измени на следећи начин:

– Мења се цена за депоновање комуналног отпада, тач-
ка 29, у делу Ценовника услуге рада и техничких средстава 
(дин/тона), која износи 1.150,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.265,00 динара са ПДВ-ом;
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II. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
III. Стручна служба ЈКП „Обреновац” ће израдити Пречишћени текст Ценовника основних и осталих комуналних про-

извода и услуга који ће чинити саставни део ове одлуке.
IV. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са Ценовником основних и осталих комуналних производа и услуга 

објавити у „Службеном листу Града Београда.”
Надзорни одбор ЈКП „Обреновац”, Обреновац

НO број 65-4/2019, 25. марта 2019. године
Председник 

Милорад Марјановић, ср.

Заменик председника градске општине Обреновац, 24. априла 2019. године, на предлог Већа градске општине са седни-
це одржане 24. априла 2019. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и 
члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ "Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Бео-
града”, број 85/16), поступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 1185 од 9. априла 2019. године за давање сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора о трећој допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац”, број 1183 од 8. априла 2019. године, 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ТРЕЋОЈ ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” број 1183 од 8. априла 

2019. године о трећој допуни Ценовника услуга предузећа. 
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са Oдлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда".

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 32 од 24. априла 2019. године

Заменик председника
Миодраг Митровић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о промени 
Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београ-
да”, број 85/16), члана 34 Статута Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” бр. 3287 од 19. октобра 2016. 
године, чл. 3. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 3698 од 22. новембра 2016. годи-
не, Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, донео је на седници одржаној телефонским 
путем 8. априла 2019. године,

ОДЛУКУ
1. Доноси се Tрећа допуна Ценовника услуга у тексту који је саставни део одлуке.
2. Трећа допуна Ценовника услуга се доставља председнику ГО Обреновац на сагласност.
3. Трећа допуна Ценовника услуга ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана давања сагласности. 
4. Трећа допуна Ценовника услуга са утврђеним новим ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 1183, 8. априла 2019. године

Председник
Миодраг Петровић, ср. 

ТРЕЋА ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
БР. 1704 ОД 18. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ БР. 2030 ОД 12. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ И БР. 2854 ОД 2. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ

У ценовник се додаје следећа ставка:
– Ред бр. 1.66: Закуп – дом културе, канцеларија бр. 3 ... месечно ... 9.600 динара.
ПДВ је урачунат у цену.
Трећа измена и допуна ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-културни центар ,,Обреновац” ступа на снагу и 

примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.
Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац”

Број 1180, 8. априла 2019. године
Директор

Иван Јегоровић, ср.
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e          
: +381 11 30 60 578, 30 60 589; : prodaja@slglasnik.com

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Романи, приповетке, поезија,
драма, сећања, сведочанства...



Број 25 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. мај 2019.

  

ПОЗИВ НА УПИС ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

О семинару

Буџетско рачуноводство добија све више на значају и све је већа потражња за буџетским рачуновођама. 
Познато је да без доброг познавања буџетског рачуноводства и законске регулативе у буџетском систему 
нема доброг менаџмента, контроле, интерне контроле, интерне и екстерне ревизије код буџетских ко-
рисника. Такође је важно напоменути да се буџетски систем, контрола и рачуноводство скоро нигде не 
изучавају, иако представљају врло важну област.

Предавања су интерактивна и осмишљена су тако да полазници у 44 часa обуке, стекну теоријска и прак-
тична знања. Четири последња часа предвиђена су за полагање испита. Након обуке, полазници ће бити 
оспособљени за самостално обављање рачуноводствено – књиговодствених  послова.

Од 10.6. до 28.6. 2019. понедељком, 
средом и петком од 16.00 – 20.00

Пословна зграда ЈП Службени гласник, 
Београд, Јована Ристића 1

Котизација 
21.000,00 РСД + ПДВ

Могућност плаћања у три једнаке рате.

Учесници остварују и 25% попуста на сва 
Гласникова издања књига.

Попусти се не сабирају.

ПРЕДАВАЧИ:

1. Берберовић Хасан, дипл. оец, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија 
Републике Србије, ревизор у јавном сектору,

2. Тошић Надежда, доктор прав. наука из области буџетског система и контроле

Полазницима обуке обезбеђени су:

• интерактивно предавање и саветодавна подршка стручњака са дугогодишњим искуством у датој области,
• сертификат о завршеној обуци,
• радни материјал,
• савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара, 
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САДРЖАЈ

Страна

Упутство о утврђивању критеријума за одабир 
приоритетних објеката у јавној својини Града Бео-
града за гашење котларница, ради прикључења 
грејних инсталација објеката на систем даљинског 
грејања или на дистрибутивни систем природног 
гаса и утврђивању процедура за пренос средстава 
за ове намене  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности Јавном комунал-
ном предузећу „Београдске електране” на Одлуку 
о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне 
енергије са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације простора између државног пута IA реда 
(обилазница Београда), државног пута IБ реда број 
26 (Обреновачки пут) и обилазне железничке пруге 
у Остружници, градска општина Чукарица  – – – –  4

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације подручја градски парк – 
шуме Звездара, општина Звездара, на делу између 
улица Волгине и Мите Ружића  – – – – – – – – – – –  5

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за катастарску парцелу 11446/2 КО Сав-
ски венац, на углу улица Пушкинове и Бањичких 
жртава, градска општина Савски венац  – – – – – –  6

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, 
градска општина Сурчин  – – – – – – – – – – – – – –  7

Страна
Решење о неприступању изради стратешке про-

цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације Блока 39, градска општина Нови Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за блок између улица Краљевића Марка, 
Светозара Радића и Гаврила Принципа, градска оп-
штина Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује 
(Зона А), општине Стари град и Палилула, за под-
зону С1  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД

Правилник о изменама Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у Управи и 
Општинском правобранилаштву Градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
ОБРЕНОВАЦ

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обре-
новац” из Обреновца о измени Ценовника основ-
них и осталих комуналних производа и услуга са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа Спортско-култур-
ни центар „Обреновац” у Обреновцу о трећој допу-
ни ценовника услуга предузећа са Одлуком  – – – –  12



Број 25 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. мај 2019.

„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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