
На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркирали-
штима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пре-
чишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 
89/14, 96/16, 36/17, 118/18 и 26/19), и чл. 26. и 46. Одлуке о 
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 
26/19), заменик начелинка Градске управе Града Београда – 
секретар Секретаријата за саобраћај, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИ-

ШТИМА

1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени 
лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13, 
11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16, 
102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19, 4/19, 5/19 и 35/19) у 
тачки 2. став 1. у наслову „Зона 3”, поднаслову „Ван круга 
двојке”, после дела 3.9 додаје се нови део који гласи:

„Део 3.10
– Симе Игуманова,
– Војводе Хрвоја,
– Господара Вучића, од Устаничке до Војислава Илићa,
– Михаила Гавриловића, од Јужног булевара до Господа-

ра Вучића,
– Политова,
– Генерала Рајевског,
– Ријечка,
– Бјелановићева,
– Анастаса Јовановића,
– Генерала Хорватовића,
– Браће Радовановића,
– Авде Карабеговића,
– Младе Босне,
– Скопљанска,
– Владимира Карића,
– Ђердапска, од Јужног булевара до Господара Вучића,
– Др Милутина Зечевића,
– Максима Горког, од Јужног булевара до Господара Вучића,
– Устаничка, од Јужног булевара до Господара Вучића,
– Грчића Миленка – од Јужног булевара до Господара 

Вучића,
– Николе Стефановића,
– Данила Киша,
– Николе Стаменковића,
– Метохијска,
– Велимира Теодоровића,
– Нова 501,

– Грочанска,
– Томе Максимовића,
– Јужни булевар, од Грчића Миленка до Господара Вучића,
– Војислава Илића од Станислава Сремчевића до Госпо-

дара Вучића са десне стране.”.
2. У тачки 6. у ставу 5. после речи: „и у делу 3.4. и 3.6” додаје 

се запета и речи: „а за део 3.10 може се користити и у делу 3.6.”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”, а примењиваће се од 1. јула 2019. године. 

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV-02 број 344.1-10/19, 19. јуна 2019. године

Заменик начелника
Градске управе града Београда

– секретар Секретаријата
Душан Рафаиловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и 
члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 26/17, 92/18, 
103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБОСТРАНИХ ОДМОРИШТА СА 
СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БЕЛО 
ПОЉЕ 1 И 2” НА АУТО-ПУТУ Е-763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ 
ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ОБРЕНОВАЦ – УБ, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ОБРЕНОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације обостраних од-
моришта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 
1 и 2” на ауто-путу Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница 
Обреновац – Уб, Градска општина Обреновац (у даљем тек-
сту: план детаљне регулације).

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

3. 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 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

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

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

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене 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 ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
осам месеци од дана ступања на снагу ове одлуке о изради 
плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, 
Народног фронта 12.

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, 88/10) и чл. 50. 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).

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 обостраних од-
моришта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 
1 и 2” на ауто-путу Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница 
Обреновац – Уб,, Градска општина Обреновац.

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. бр. 501.3-7/19-V-04 од 20. марта 2019. 
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 постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја 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. 350.14-9/19 од 8. априла 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 и ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-40/19 oд 19. априла 2019. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис архивски бр. 23363 од 
23. априла 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-1140/2 oд 3. маја 2019. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 10934/1 oд 10. маја 
2019. године) доставило је мишљење у коме наводи да није 
надлежно за територију ГО Обреновац.

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. 350.14-9/19, 15. маја 2019. године

Заменик начелника
Градске управе града Београда –

секретар Секретаријата
Милош Вуловић, ср.



20. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 48 – 3

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 планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 
и 31/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („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 Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ 
ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, 
ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ – ОПШТИНА ВО-

ЖДОВАЦ, ЗА БЛОКОВЕ 2А И 19В

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину поводом Измене и допуне Плана детаљне 
регулације просторне целине између улица: Господара Ву-
чића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, 
за блокове 2а и 19в (у даљем тексту: Измена и допуна план 
детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се Друштву за архитектуру, урбанизам и инжењеринг 
– „Urbanistiq” д.о.о. из Београда, Пере Велимировића 50, које 
је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у року од 6 
(шест) месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће „Pro Fast Construction 011” 
д.о.о. из Београда, Мишка Јовановића 24е.

4. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је измена планираног решења дефинисаног важећим 
Планом детаљне регулације просторне целине између ули-
ца: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – оп-
штина Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 
10/06), кроз дефинисање правила уређења и грађења у скла-
ду са могућностима предметног простора, планским и дру-
гим условљеностима.

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 Измена и допуна плана детаљне регулације не пред-
ставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину у смислу чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о стра-
тешкој 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 Измене и допуне плана детаљне регулације при-
ступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна 
Плана детаљне регулације просторне целине између улица 

Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина 
Вождовац, за блокове 2а и 19в, која је у процедури доношења.

Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се на подручју у обу-
хвату Измена и допуна плана детаљне регулације планирају 
површине осталих намена: становање (зона С5 – зона ви-
шепородичног становања у формираним градским блоко-
вима у централној и средњој зони града) и површине јавних 
намена: зелене површине и мрежа саобраћајница

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се Друштву за архитектуру, урбанизам и инжење-
ринг – „Urbanistiq” д.о.о. из Београда, Пере Велимировића 
50 које је дужно да Нацрт плана изради у року од 6 (шест ) 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће „Pro Fast Construction 011” 
д.о.о. из Београда, Мишка Јовановића 24е. 

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-
17/19 од 20. марта 2019. године) утврдио је да предметна Из-
мена и допуна плана детаљне регулације просторне целине 
између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Уста-
ничке – општина Вождовац, за блокове 2а и 19в, не пред-
ставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе 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 утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-12/19 од 6. маја 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”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-55/19 oд 16. маја 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх. број: 27355/1 од 6. маја 
2019. године.), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 
бр. 020-1324/2 од 28. маја 2019. године) и ЈКП „Зеленило – 
Београд” (допис 12465/1 од 29. 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. 350.14-12/19, 31. маја 2019. године

Заменик начелника
Градске управе града Београда –

секретар Секретаријата
Милош Вуловић, ср.
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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 планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 
и 31/19) и члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), секретар Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЦИЈАЛНОГ СТА-
НОВАЊА У НАСЕЉУ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за комплекс со-
цијалног становања у насељу Овча, Градска општина Пали-
лула (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана из-
ради у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће обезбедиће Град Београд, Градска управа Града Београ-
да – Секретаријат за инвестиције.

4. Оквирна граница Плана детаљне регулације дефини-
сана је са северне стране регулацијом саобраћајнице Борча–
Овча, са западне стране каналом Стојкова бара 4-87, са ју-
жне стране границом катастарске парцеле 3672/2 КО Овча, 
са источне стране границом катастарске парцеле 3672/5 КО 
Овча и границом подручја за непосредну примену правила 
грађења Плана генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (це-
линe I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17), са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 7,9 ha.

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

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 ком-

плекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општи-
на Палилула, која је у процесу доношења.

Оквирна граница Плана детаљне регулације дефиниса-
на је са северне стране регулацијом саобраћајнице Борча–
Овча, са западне стране каналом Стојкова бара 4-87, са ју-
жне стране границом катастарске парцеле 3672/2 КО Овча, 
са источне стране границом катастарске парцеле 3672/5 КО 
Овча и границом подручја за непосредну примену правила 
грађења Плана генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (це-
линe I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17), са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 7,9 ha.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће обезбедиће Град Београд, Градска управа Града Београда 
– Секретаријат за инвестиције.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана из-
ради у року од девет месеци од дана ступања на снагу Одлу-
ке 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 Ми-
шљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 
501.3-32/19-V-04 од 24. априла 2019. године) утврдио је 
да предметни План детаљне регулације не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одре-
ђених прописима 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 („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. 350.14-16/19 од 7. маја 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”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис 
V–04 бр. 501.3-57/19 oд 17. маја 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. број: 27336/1 
од 14. маја 2019. године), Завод за заштиту природе Ср-
бије (допис 03 бр. 020-1323/2 од 27. маја 2019. год) и ЈКП 
„Зеленило – Београд” (допис 12469/1 од 29. маја 2019. го-
дине) доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети Решење о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14– 16/19, 3. јуна 2019. године

Заменик начелника
Градске управе града Београда –

секретар Секретаријата
Милош Вуловић, ср.
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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 планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 
и 31/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („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 Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР-
НО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ ЦЕЛИНУ ТОПЧИДЕР I 
ФАЗА – РАДНИЧКА УЛИЦА,ОПШТИНА ЧУКАРИЦА, 
ЗА ДЕО ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДНИЧКЕ (САВСКЕ МА-

ГИСТРАЛЕ), КИРОВЉЕВЕ И ВИСОКЕ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину поводом измена и допуна Плана детаљне 
регулације за просторно културно историјску целину Топ-
чидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 68/13), за део између ули-
ца: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе (у 
даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжење-
ринг – „Урбанистички центар” д.о.о. из Београда, Топличин 
венац 11/II 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 „Беогума” д.о.о. 
из Београда, Радничка 2. 

4. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је измена планираног решења дефинисаног важећим 
Планом детаљне регулације за просторно културно исто-
ријску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општи-
на Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 68/13), 
кроз дефинисање правила уређења и грађења у складу са 
могућностима предметног простора, планским и другим 
условљеностима.

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 Измена и допуна плана детаљне регулације не пред-
ставља 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 Измене и допуне плана детаљне регулације при-
ступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна пла-

на детаљне регулације за просторно културно историјску 
целину Топчидер I фаза, Радничка улица, општина Чукари-
ца за део између улица Радничке (Савске магистрале), Ки-
ровљеве и Високе. 

Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

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/II које је дужно да Нацрт плана изради 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 „Беогума” д.о.о. из 
Београда, Радничка 2.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планира-
ни будући развојни пројекти одређени прописима који-
ма се уређује процена утицаја на животну средину и Ми-
шљење Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 
бр. 501.3-141/18 од 1. октобра 2018. године) утврдио је да 
предметна израда измена и допуна Плана детаљне регула-
ције за просторно културно историјску целину Топчидер 
I фаза, Радничка улица, општина Чукарица за део између 
улица Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Висо-
ке не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде 
стратешке процене утицаја на животну средину у смислу 
одредбе 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. 350.14-11/19 од 6. маја 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”.

Секретаријат за заштиту животне средине (до-
пис V–04 бр. 501.3-56/19 oд 16. маја 2019. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 
27342/1 од 16. маја 2019. године), ЈКП „Зеленило – Бео-
град” (допис 12463/1 од 22. маја 2019. године) и Завод за 
заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-1325/2 од 27. 
маја 2019. год) доставили су мишљења у којима наводе 
да се може донети Решење о неприступању изради стра-
тешке 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. 350.14-11/19, 5. јуна 2019. године

Заменик начелника
Градске управе града Београда –

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

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУ-
НАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛА-

ДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације центра за упра-
вљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младе-
новцу, Градска општина Младеновац (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, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. 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 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на животну 

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

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

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

– други подаци од значаја за стратешку процену. 

У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметних измена и 
допуна 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 ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспо-
та Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року 
од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке о изради 
плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Град Београд – Секретаријат за заштиту животне среди-
не.

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 члан 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, 83/18 и 
31/19).

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 центра за упра-
вљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младе-
новцу, Градска општина Младеновац.

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. бр. 501.3-45/19-V-04 од 13. маја 2019. 
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).
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Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-18/19 од 27. маја 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”.

ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис архив-
ски бр. 34204/1 од 10. јуна 2019. године), Завод за заштиту 
природе Србије (допис 03 бр. 020-1613/2 oд 11. јуна 2019. 
године) и Секретаријат за заштиту животне средине (до-
пис V–04 бр. 501.3-73/19 oд 11. јуна 2019. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 

приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 14990/1 oд 10. јуна 
2019. године) доставило је мишљење у коме наводи да није 
надлежно за територију ГО Младеновац.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-18/19, 13. јуна 2019. године

Подсекретар Секретаријата
Бојана Радаковић, ср

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд, на основу 
члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст, 
33/13 и 88/15), на седници одржаној 20. јуна 2019. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВО-
ТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња на територији 

градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 68/12 и 38/15), у члану 10. став 1. после речи: „у 
износу од”:

„5.000 до 75.000” замењују се бројем „20.000”. 
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана комунални инспек-

тор издаје прекршаји налог”.

Члан 2.
У истој одлуци у члану 11. став 1. после речи: „у износу 

од”, број „5.000,00”, замењују се бројем: „10.000,00”.

Члан 3.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-216, 20. јуна 2019. године

Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на основу 
члана 10. Одлуке о постављању привремених објеката на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16 и 26/19) и члана 18. тачка 1. став 
15а Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13 и 88/15), 
на седници одржаној 20. јуна 2019. године, донела је

ПЛА Н 
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА-
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА – ПОДРУЧЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Постављање привремених монтажних објеката – врста, 

изглед, услови и начин постављања на јавним и другим по-
вршинама на територији града Београда врши се сагласно 
Одлуци о постављању привремених објеката на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 
43/15, 71/15, 126/16 и 26/19) и Правилнику о типу, величи-
ни, изгледу и другим карактеристикама киоска који се по-
стављају на подручју градске општине Барајево, Вождовац, 
Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Бео-
град, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чу-
карица („Службени лист Града Београда”, број 135/16). 

Израдом Плана постављања привремених монтажних 
објеката на подручју градске општине Нови Београд утвр-
ђују се локације– места постављања привремених објеката, 
њихова врста, изглед, површина, намена, број, као и усло-
ви и начин постављања на подручју градске општине Нови 
Београд. 

ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Члан 2.
Овим планом утврђено је постављање 68 киосака на 68 

локација – места постављања на подручју градске општине 
Нови Београд:

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 1, угао улица Народних хероја и 
Париске комуне, код „Фонтане”, код стајалишта ЈГС-а.
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Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 1, Омладинских бригада, код згра-
де бр. 4. и стајалишта ЈГС-а 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 1, Улица народних хероја, испред 
зграде бр. 17, код стајалишта ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 2, угао Улице париске комуне и Бу-
левар Михаила Пупина, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 2, Угао Булевар Михајла Пупина и 
Маршала Толбухина”, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 2, Булевар Михајла Пупина испред 
зграде број 171, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 7 – Блок 2, Улица париске комуне код згра-
де број 16.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 8 – Блок 3, Студентска улица између зграда 
број 7 и 25, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 9 – Блок 4, Улица париске комуне испред 
зграде број 59, код стајалишта ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 10 – Блок 5, Улица париске комуне испред 
зграде робне куће „Београд”, на стајалишту ЈГС-а,

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 11 – Блок 6, угао улица Студентске и Тошин 
бунар

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 12 – Блок 7, угао Улице генерал Жданове и 
Улице сремских одреда, код почетне станице аутобуске ли-
није бр. 16.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 13 – Блок 7, Улица Радоја Дакића наспрам 
комплекса Инстутута „Мајка и дете“

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 14 – Блок 8а, Булевар Михајла Пупина, код 
зграде број 199, на стајалишту ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 15 – Блок 9а, угао улица Палмира Тољатија 
и Маршала Толбухина, плато испред зграде Палмира Тоља-
тија 28а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 16 – Блок 11а, Булевар Михајла Пупина код 
зграде број 12, „Енергопројект”, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 17 – Блок 11ц, Булевар Михајла Пупина , 
испред зграде „НОви Београд” на стајалишту ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 18 – Блок 11ц, улица Палмира Тољатија ка 
Алексиначких рудара , код зграде бр. 8.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 19 – Блок 11ц, Булевар маршала Толбухина 
код зграде 33. 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 20 – Блок 13, Булевар Михајла Пупина, код 
подземног пролаза и стајалишта ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 21 – Блок 17, угао Старо сајмиште, код згра-
де бр. 2а и стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 22 – Ауто-пут, Блок 19, Булевар Арсенија 
Чарнојевића, код стајалишта ЈГС-а, испред „Сава центра”

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 23 –Ауто-пут, Блок 19а, Булевар Арсенија 
Чарнојевића, код стајалишта ЈГС-а, наспрам зграде „Центра 
Сава“

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 24 – Блок 20, Улица Милентија Поповића, 
код зграде 5. код стајалишта ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15 СБ”, бруто површине 8,5 m², 
трговина.

ЛОКАЦИЈА 25 – Блок 20, Булевар Михајла Пупина, на 
стајалишту ЈГС-а , ка бензинској пумпи „Дејтон”.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 26 – Блок 21, угао Антифашистичке борбе, 
десно од улаза у Гимназију „Михајло Пупин”.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 27 – Блок 21, Улица Милентија Поповића, 
код зграде Михајла Пупина број 5. Код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 28 – Блок 22, Улица Милентија Поповића, 
код зграде 28., на стајалишту ЈГС-а,

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15 ЦА”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 29 – Блок 22, Булевар Зорана Ђинђића, ис-
пред зграде Антифашистичке борбе, бр. 17, код стајалишта 
ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 30 – Блок 24, Шпанских бораца, код зграде 
број 95, плато „Грчко кипарски центар“

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 31 – Блок 23 – угао Милентија Поповића 
код зграде број 50., на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 32 – Блок 28, Булевар Арсенија Чарнојеви-
ћа, код згарде број 125.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 33 – Блок 29, Булевар уметности, испред 
зграде бр. 23. и стајалишта ЈГС-а.
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Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 34 – Блок 30. Булевар Зорана Ђинђића. код 
зграде бр. 64. наспрам центра МЗ, поред спортског игралишта

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 35 – Блок 30, Булевар Зорана Ђинђића, код 
зграде број 64, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 36 – Блок 30, Булевар Михајла Пупина, код 
зграде број 145., на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 37 – Блок 31, Булевар Михајла Пупина, код 
стајалишта ЈГС-а испред зграде ГО Нови Београд.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 38 – Блок 31, Булевар Зорана Ђинђића, код 
зграде број 102, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 39 – Блок 33, Улица народних хероја, код 
зграде број 37. 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 40 – Блок 34, Булевар Зорана Ђинђића, код 
зграде 183, десно од улаза у паркинг.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 41 – Блок 35, Студентска улица, код пар-
кинга Спортског центра „11. април” 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 42 – Блок 38, Улица народних хероја, код 
зграде број 63., код станице ЈГС-а .

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 43 – Блок 38, Улица Милутина Миланкови-
ћа , код зграде 132.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 44 – Блок 38, Омладиснких бригада, код 
зграде бр. 60, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 45 – Блок 44 – Нехруова улица, код зграде 
број 53. Плато испред Дома здравља

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 46 – Блок 45, Јурија Гагарина, код зграде 221.
Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 

трговина
ЛОКАЦИЈА 47 – Блок 45, Улица др Ивана Рибара, код 

почетне станице аутобуске линије бр.73.
Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 

трговина
ЛОКАЦИЈА 48 – Блок 45, Улица Јурија Гагарина, код 

зграде 156д, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 

трговина
ЛОКАЦИЈА 49 – Блок 45, Улица Јурија Гагарина, код 

зграде 187а.
Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 

трговина

ЛОКАЦИЈА 50 – Блок 49, угао Партизанске авијације и 
Николе Добровића, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 51 – Блок 57а, Улица Срђана Алексића, 
окретница ЈГС-а, насеље Бежанијска коса.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 52 – Блок 59, Улица Хуга Клајна, код зграде 
број 26, код стајалишта ЈГС-а ка центру града.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 53 – Блок 59, улице Хуга Клајна и Пеђе Ми-
лосављевића, код стајалишта ЈГС-а

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 54 – Блок 59, Улица Љубуинке Бобић, преко 
пута зграде бр.11-17, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 55 – Блок 61, Јапанска улица, код ЗМЗ „Бе-
жанијски блокови“

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 56 – Блок 49, Тошин бунар код железничке 
станице, код стајалишта ЈГС-а, од центра.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 57 – Блок 70, угао Гандијеве и Јурија Гагари-
на, ка згради 147, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 58 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина код 
зграде бр. 49а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 59 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина, испред 
зграде 81, 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 60 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина код ТЦ 
„ЕНЈУБ 70”, на стајалишту ЈГС-а ка центру града.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 61 – Блок 70а, Улица омладинских бригада, 
код зграде бр. 83., код почетне станице аутобуске линије 76.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 62 – насеље „Ледине”, Обреновачка улица, 
код зграде бр. 2а., на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 63 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина, код 
Улице омладинских бригада, на стајалишту ЈГС-а, ка центру 
града.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 64 – Блок 40, Улица Милутина Миланкови-
ћа, испред зграде бр. 19.

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 65 – Блок 64 , Угао земунске и Гандијеве 
улице, ка згради бр. 3. 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина
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ЛОКАЦИЈА 66 – Блок 61, Улица Јурија Гагрина, испред 
зграде бр. 210. 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 67 – Блок 37, Булевар Арсенија Чарнојеви-
ћа, код броја 175а, 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

ЛОКАЦИЈА 68 – Блок 37, тротоар – Ауто-пут, Булевар 
Арсенија Чарнојевића, код броја 171 и стајалишта ЈГС-а, 

Објекат 1 – киоск, тип „НБК 15”, бруто површине 10,5 m², 
трговина

Члан 3.
Намена киоска, назначена као трговина, подразумева 

продају робе на мало: часописа, штампе, дуванских прои-
звода, пића и кондиторских производа у оригиналном фа-
бричком паковању, папирне галантерије, играчака, прибора 
за личну хигијену, телефонских картица, карата за јавни 
градски превоз и дргих сличних производа.

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат микролокацијске разраде. 

Елаборат микролокацијске разраде мора садржати си-
туациону разраду места постављања (1:200 или 1:100) и 
сагласности надлежних организационих јединица Градске 
Управе града Београда надлежних за послове урбанизма, 
послове саобраћаја и имовинско правне послове, затим За-
вода за заштиту споменика културе Града Београда и ЈКП 
„Зеленило – Београд” када су у питању јавне површине на 
којима се постављају привремени објекти као и правних 
лица уписаних у Републичком геодетском заводу као носи-
оца права на грађевинским парцелама на којима се поста-
вљају привремени објекти-киосци.

Члан 4.
План је састављен од текстуалног и графичког дела који 

садрже:
1) Списак локација-места постављања киосака, услови и 

начин постављања;
2) Прегледна карта локација-места постављања у разме-

ри 1:10.000;
3) Опис места постављања са наменом површине на ко-

јој се налази;
4) Технички опис киоска и његов изглед;
5) Графички приказ места постављања са уцртаним кио-

ском и објектима у непосредном окружењу у размери 1:100 
или 1:200 и фотографски приказ површине на којој се по-
стављање врши, који су припремљени од стране лица које 
поседује лиценцу одговорног пројектанта из области са-
обраћаја и саобраћајне сигнализације и лица које поседује 
лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке;

6) Напред наведене сагласности на нацрт плана. 

Члан 5.
Овај план доставља се Комисији коју формира председ-

ник градске општине Нови Београд као и организационој 
јединици Управе Градске општине Нови Београд надлежној 
за комуналне послове која издаје одобрење за постављање 
киосака на основу овереног елабората микролокацијске 
разраде.

Члан 6.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 

постављања привремених монтажних објеката на јавним 
површинама територије општине Нови Београд, („Службе-
ни лист Града Београда”, број 8/12).

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-219, 20. јуна 2019. године

Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 20. јуна 2019. године, на основу члана 28. став 2. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 
и 30/16 – исправка) и члана 18. став тачка 10. Статута Град-
ске општине Нови Београд („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НОВОБЕО-

ГРАДСКЕ КУЛТУРНЕ МРЕЖЕ

1. Даје се сагласност на Статут Новобеоградске култур-
не мреже који је Управни одбор Новобеоградске културне 
мреже усвојио на седници одржаној 7. јуна 2019. године.

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-217, 20. јуна 2019. године

Председник
Радован Тврдишић, ср.

На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана 
20. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе кул-
туре „Новобеоградска културна мрежа” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 38/15 и 60/17), Управни одбор Установе 
културе „Новобеоградска културна мрежа” на седници одр-
жаној 7. јуна 2019. године, доноси

С ТАТУТ 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУР-

НА МРЕЖА”

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Новобеоградска културна мрежа (у даљем тексту: Уста-

нова), која је основана одлуком Скупштине Градске оп-
штине Нови Београд, правно је лице, са статусом установе 
културе, ради обављања културне делатности којом се обез-
беђује остваривање права грађана односно задовољење по-
треба грађана, као и остваривање другог, законом утврђе-
ног интереса у области културе. 

Члан 2.
Установа у правном промету послује под називом „Но-

вобеоградска културна мрежа”, са седиштем у Новом Бео-
граду, Улица Јурија Гагарина 221.
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Члан 3. 
Скраћени назив установе је НБКМ. 

Члан 4. 
Скупштина Градске општине Нови Београд ће одлуком 

о буџету финансирати рад установе. 
Оснивач одговара за обавезе установе у случајевима и 

под условима прописаним законом. 
Установа ће се финансирати и од прихода које сама 

оствари, као и из других извора, у складу са законом. 
Оснивач обезбеђује пословни простор са неопходном 

опремом, као и средства за почетак рада установе у износу 
од 145.000,00 динара, која су обезбеђена у буџету оснивача. 

Члан 5. 
Установа има печат и штамбиљ. 
Печат садржи назив и грб Републике Србије, назив од-

носно име и седиште установе. 
Печат је округлог облика, пречника 32 mm. 
У спољном кругу печата исписује се назив Република 

Србија – Град Београд – Општина Нови Београд. 
У следећем унутрашњем кругу исписује се Новобеоград-

ска културна мрежа. 
Седиште установе, Нови Београд, исписује се у дну печата. 
Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 7х3 cm, са 

исписаним текстом: 
Република Србија
Новобеоградска културна мрежа. 
Број: _______________
Датум: ________________
Број печата, врста, чување и начин употребе, као и руко-

вање печатом ближе се регулишу Правилником установе, у 
складу са законом. 

О промени изгледа печата и штамбиља установе одлучу-
је оснивач, на предлог Управног одбора установе. 

Члан 6. 
Установа има свој знак чији се облик и изглед утврђују 

посебном одлуком Управног одбора. 

2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

Члан 7.
Делатност установе је обављање организационих, мар-

кетиншких, административних, техничких и других по-
слова неопходних за извођење културних програма, орга-
низовање гостовања пројеката из области културе, као и 
припрема, продукција и интерпретација пројеката из ра-
зличитих области стваралачке, уметничке и забавне.

Делатности установе су:
– 90.03 уметничко стваралаштво,
– 90.04 рад уметничких установа,
– 91.02 делатност музеја галерија и збирки,
– 59.14 приказивање кинематографских дела,
– 93.29 остале забавне и рекреативне делатности.
Претежна делатност установе је:
– 91.02 делатност музеја галерија и збирки.
О прoмени делатности установе одлучује Скупштина 

Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Скупшти-
на), на предлог Управног одбора установе.

Мрежа може, без уписа у судски регистар да врши и 
друге делатности, поред делатности наведених у члану 7. 
овог статута, а које се уобичајено врше уз те делатности – у 
мањем обиму или повремено. 

Члан 8. 
Установа је правно лице и има право да у правном про-

мету закључује уговоре и обавља друге правне послове и 
радње у складу са законом. 

За обавезе преузете у правном промету установа одго-
вара свим средствима којима располаже.

Члан 9. 
Установа остварује своју делатност у складу са годи-

шњим програмом рада и финансијским планом, који на 
предлог директора доноси Управни одбор установе и на 
који сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Установа оснивачу подноси годишњи извештај о свом 
раду и остваривању послова ради којих је основана. 

Члан 10. 
Установа сарађује са организацијама које се баве реали-

зацијом програма културе, научним и образовним устано-
вама, друштвеним организацијама које остварују програме 
културе, привредним предузећима и другим установама 
културе, као и са истакнутим ствараоцима. 

Сарадњу са организацијама из става 1. установа оства-
рује путем закључења уговора о пословно-техничкој сарад-
њи, којим се ближе уређују обавезе уговарача, коришћење 
међусобних логоа, као и могућност да сауговарач Установе 
буде њен партнер и део у вишегодишњој организацији кул-
турних активности на Новом Београду. 

3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

Члан 11. 
Органи управљања и руковођења установе су: директор, 

Управни одбор, Надзорни одбор. 
Директор заступа и представља установу. 

Директор 

Члан 12.
Директор се именује се на основу претходно спроведе-

ног јавног конкурса, на период од четири године и може 
бити поново именован.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спрово-
ди Управни одбор установе.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана 
пре истека мандата директора.

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сај-
ту Националне службе за запошљавање и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на целој терито-
рији републике.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може 
бити краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана оглашавања 
јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, управни одбор одбацује закључком против кога 
се може изјавити посебна жалба Већу у року од три дана од 
дана достављања закључка.

Жалба из става 6. овог члана не задржава извршење за-
кључка.

Управни одбор установе обавља разговор са кандидати-
ма који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана 
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од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу об-
разложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: ли-
ста). Листа садржи мишљење управног одбора о стручним 
и организационим способностима сваког кандидата и запи-
сник о обављеном разговору.

Скупштина именује директора установе са листе.
Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да 

нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни по-
ступак о чему је дужан да обавести оснивача, односно уко-
лико скупштина не именује директора установе са листе

Члан 13.   
За директора установе може бити изабрано лице које 

поред општих услова, испуњава и посебне услове: високо 
образовање и најмање пет година радног искуства у струци.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм 
рада и развоја установе, као саставни део конкурсне доку-
ментације. 

Члан 14. 
Директор установе организује рад и пословање установе 

заступа и представља установу и одговоран је за рад уста-
нове. 

Директор установе у организовању рада: 
– учествује у остваривању манифестација из области 

културе и уметности у којима је општина организатор, су-
организатор или учесник;

– учествује у програмима међународне сарадње у обла-
стима културе и уметности;

– стара се о збирци уметничких предмета у власништву 
општине;

– води послове који се односе на уговарање и реализа-
цију годишњих програма галерије;

– одговоран је за реализацију програма и пројеката га-
лерије, остварује контакте и коресподенцију са ауторима;

– остварује комуникацију са медијима у реализацији по-
слова из домена радног места;

– сарађује са институцијама културе – другим галери-
јама, музејима и уметничким удружењима, као и са Мини-
старством културе Републике Србије и Секретаријатом за 
културу града Београда;

– организује међународну сарадњу везану за излагачку 
делатност;

– сарађује са Уметничким саветом у поступку избора 
програма и пројеката, односно дефинисања годишњег про-
грама галерије;

– учествује у припреми, изради и реализацији пројекта 
из области културе и уметности;

– сарађује са штампаријом у вези техничке реализације 
публикација и пропратних материјала везаних за делатност 
галерије;

– сарађује са Општинском управом Градске општине 
Нови Београд у пословима поставки и организације изло-
жби као и у пословима позивања на изложбе;

– организује и води пословање установе;
– заступа установу;
– стара се о законитости рада установе и одговара за за-

конитост рада установе;
– предлаже основе пословне политике, дугорочни и 

средњорочни план рада и развоја и годишњи програм по-
словања и предузима мере за њихово спровођење;

– извршава одлуке Управног одбора и оснивача;
– предлаже Управном одбору доношење општих аката;

– доноси акт којим се утврђује организација и система-
тизација послова, као и друге опште акте о питањима орга-
низације и вођење послова установе;

– одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-
послених у складу са законом и актом о организацији и си-
стематизацији послова;

– подноси Већу градске општине извештај о раду најма-
ње једном годишње 

– обавља и друге послове одређене законом. 

Члан 15. 
Дужност директора установе престаје истеком мандата 

и разрешењем. 
Оснивач установе разрешиће директора пре истека ман-

дата: 
1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету установи или тако занемарује или 
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу 
настати веће сметње у раду установе; 

4) ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужности ди-
ректора односно ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за оба-
вљање дужности директора установе; 

5) из других разлога утврђених законом. 

Управни одбор 

Члан 16. 
Управни одбор установе именује и разрешава оснивач. 
Управни одбор броји седам чланова, и то шест представ-

ника оснивача и једног члана из редова запослених, који се 
бирају на четири године. 

Председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора. 

Чланове Управног одбора из реда запослених именује 
оснивач, на предлог репрезентативног синдиката, односно 
већине запослених у установи. 

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 

За кандидате се гласа по редоследу предлагања, јавно. За 
кандидата за члана Управног одбора из реда запослених, иза-
бран је запослени који је добио већину гласова присутних. 

Када један кандидат добије већину гласова од присут-
них, за остале предложене кандидате се више не гласа.

Уколико кандидат не добије потребну већину гласова, 
предлаже се нови кандидат и гласање се понавља. 

Члан 17. 
Управни одбор обавља следеће послове: 
-доноси Статут установе;
– одлучује о пословању установе;
– усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
– доноси програм рада установе;
– доноси годишњи финансијски план;
– формира уметничке савете као саветодавна тела из 

разних културних области;
– врши и друге послове утврђене Статутом установе.
Дужност члана управног одбора установе престаје исте-

ком мандата и разрешењем

Члан 18.
Управни одбор ради и одлучује на седницама. 
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Управни одбор пуноважно ради уколико седници при-
суствује већина од укупног броја чланова. 

Управни одбор одлуке доноси већином од укупног броја 
чланова. 

Члан 19. 
Седнице Управног одбора сазива председник Управног 

одбора по сопственој иницијативи, на предлог директора 
или заменика председника Управног одбора. 

Седнице Управног одбора се сазивају најмање три дана 
пре одржавања седнице. 

Одржавање седнице Управног одбора може тражити и 
најмање три члана Управног одбора. У том случају, председ-
ник Управног одбора дужан је да сазове седницу Управног 
одбора у року од седам дана, а уколико то не учини, исто 
могу учинити чланови Управног одбора који су одржавање 
седнице тражили. 

Управни одбор по правилу одлучује јавним гласањем. 

Члан 20. 
Председник Управног одбора: 
– сазива седнице по сопственој иницијативи, на захтев 

директора Установе и три члана Управног одбора, као и на 
захтев оснивача, предлаже дневни ред и председава седни-
цама Управног одбора; 

– стара се о примени Статута;
– потписује одлуке и друга акта која доноси Управни одбор;
– врши и друге послове одређене Статутом и Пословни-

ком о раду Управног одбора. 

Члан 21. 
На образложени предлог директора, из разлога посебне 

хитности (истицање рокова за усвајање одлуке, и сл.) пред-
седник Управног одбора, после консултације са члановима, 
може донети одлуку да се ванредна седница Управног одбо-
ра – хитна, одржи телефонским путем. 

О ванредној – хитној седници Управног одбора одр-
жаној телефонским путем, сачињава се записник и наводе 
лична имена чланова Управног одбора, који су били „за”, 
„против” наведене одлуке, или уздржани. 

Записник са ванредне седнице усваја се на првој наред-
ној редовној седници.

Члан 22. 
Члан Управног одбора не може гласати када Управни од-

бор одлучује:
1. о ослобађању од обавеза и одговорности тог члана;
2. о признавању погодности тог члана на рачун установе;
3. о утврђивању захтева које установе има у односу на 

тог члана; 
4. о покретању или одустајању од спора против тог члана;
5. у другим случајевима када тај члан има интерес про-

тиван интересу Установе.
Искључење права члана Управног одбора односи се само 

на питање због којег је дошло до искључења. 

Члан 23. 
Управни одбор за свој рад одговара оснивачу. 
Чланови Управног одбора одговарају солидарно за ште-

ту коју својом одлуком проузрокују установе, оснивачу или 
повериоцима, ако је та одлука донета грубом непажњом 
или са намером да се штета проузрокује. 

Члан Управног одбора не сноси одговорност ако је при 
гласању о доношењу одлуке из става 2. овог члана, издвојио 
своје мишљење у записник. 

Члан 24. 
Оснивач установе може разрешити Управни одбор, од-

носно поједине чланове Управног одбора по својој иници-
јативи, односно на образложен предлог Надзорног одбора, 
под условима утврђеним овим статутом. 

Члан 25. 
Управни одбор може бити разрешен: 
1. ако у вршењу послова прекорачи своја овлашћења, од-

носно ако донесе одлуке које су у делокругу других органа;
2. ако је због одлуке коју је донео настала штета Установе;
3. ако донесе незакониту одлуку;
4. ако не донесе одлуке и друге акте које је дужан да до-

несе у роковима предвиђеним законом; 
5. ако Установе искаже губитак у пословању. 

Члан 26. 
Члан Управног одбора може бити разрешен: 
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
Управног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана управног одбора установе;

4) из других разлога утврђених законом.

Надзорни одбор 

Члан 27. 
У установи се образује Надзорни одбор. 
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе. 
Надзорни одбор има најмање три члана. члана и то два 

члана представника оснивача и један члан из реда запосле-
них установе и има мандат од четири године. 

Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 
Председника надзорног одбора именује оснивач из реда 

чланова Надзорног одбора. 
Чланове Надзорног одбора из реда запослених именује 

оснивач, на предлог репрезентативног синдиката, односно 
већине запослених у установи. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 

Члан 28. 
Надзорни одбор: 
– врши преглед пословних књига;
– разматра годишње извештаје о раду установе;
– разматра финансијске извештаје и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима, о чему обавештава Управ-
ни одбор и оснивача, и друга акта од значаја за пословање 
установе;

– разматра извештај ревизора;
– врши надзор над законитошћу рада органа установе;
– обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 
Органи и одговорни радници установе дужни су да Над-

зорном одбору на писмени захтев ставе на располагање доку-
ментацију и дају обавештења од значаја за вршење надзора. 

Надзорни одбор по потреби, а најмање једном годишње 
подноси извештај о извршеном надзору над пословањем 
установе Управном одбору и оснивачу мреже. 

Члан 29. 
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама. 
Седнице Надзорног одбора сазива и њиховим радом ру-

ководи председник, а у случају спречености његов заменик. 
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Председник сазива седнице Надзорног одбора по соп-
ственој иницијативи, на захтев директора установе, пред-
седника Управног одбора и оснивача. 

Председника Надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач. 

Члан 30. 
Надзорни одбор може да заседа ако седници присуствује 

најмање две трећине његових чланова. 
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од 

укупног броја чланова. 

Члан 31. 
У хитним случајевима, Надзорни одбор може одлучива-

ти и без сазивања и одржавања седнице писмено, телефон-
ски или на други начин. 

У случају из става 1) овог члана сходно се примењују 
одредбе члана 21. овог статута. 

Члан 32. 
Чланови Надзорног одбора одговарају за свој рад оснивачу. 
Чланови Надзорног одбора одговорни су солидарно 

Установе, повериоцима и оснивачу за штету коју, у вршењу 
својих овлашћења, проузрокују намерно или грубом непа-
жњом. 

Одговорност из става 2. овог члана не сноси члан Над-
зорног одбора који своје мишљење издвоји у записник. 

Члан 33. 
На разрешење Надзорног одбора односно члана Над-

зорног одбора, сходно се примењују одредбе овог статута 
које се односе на опозив Управног одбора установе, одно-
сно члана Управног одбора установе. 

Члан 34. 
Стручне и административне послове за потребе Управ-

ног и Надзорног одбора обављају стручне службе оснивача. 

Члан 35. 
Директор и чланови Управног одбора одговорни су за 

штету нанету установе доношењем и спровођењем одлуке 
када повериоцима и оснивачу, у вршењу својих овлашћења, 
проузрокују штету намерно или грубом непажњом. 

Одговорност из става 1) овог члана не сноси ако ми-
шљење издвоји у записник. 

5. СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ МРЕЖЕ 

Члан 36. 
Установа има свој пословни рачун. 
Установа може да има и више својих пословних рачуна. 

Члан 37. 
Средства установе користе се према њиховој намени, а у 

складу са законом. 
Установа одговара за обавезе средствима којима распо-

лаже. 

Члан 38. 
Пословни резултати и стање средстава установе утврђу-

ју се сваке године завршним годишњим програмским и фи-
нансијским извештајима. 

Члан 39. 
Установа се финансира из прихода остварених обавља-

њем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, 
уступањем ауторских и сродних права, од донација, дели-
мично из буџета и из других извора, у складу са законом. 

Финансирање и суфинансирање културних програма 

Члан 40. 
Културни програми установе финансирају се или суфи-

нансирају из буџета оснивача, у складу са законом. 
Висину средстава за финансирање, односно суфинан-

сирање програма Установе из става 1. овог члана, утврђује 
надлежни орган оснивача, на основу предложеног финан-
сијског плана и годишњег програма рада установе, о чему 
закључује годишњи уговор о финансирању са установом. 

Суфинансирање текућих расхода и издатака 

Члан 41. 
Оснивач може суфинансирати текуће расходе и издатке 

Установе у висини до 45% од укупних текућих расхода и из-
датака установе, о чему субјекти закључују посебан уговор 
у трајању од једне године. 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Члан 42. 
У циљу рационалног и ефикасног остваривања делат-

ности и програма рада пословни, односно радни задаци у 
Установе организују се у складу са карактеристикама про-
цеса рада, основама планирања, реализовања и валоризова-
ња рада. 

Планирање реализација и валоризација услуга за потре-
бе корисника остварује се на нивоу установе.

7. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У МРЕЖИ 

Члан 43. 
Права, обавезе и одговорности по основу рада запосле-

ни остварују у складу са законом, колективним уговором и 
општим актима. 

Члан 44. 
Право на штрајк запослени у установе остварују у скла-

ду са законом и колективним уговором. 

Члан 45. 
Запослени имају право да буду обавештени о раду и из-

вршавању одлука Управног одбора, Надзорног одбора и ди-
ректора установе. 

Обавештавање запослених врши се: давањем информа-
ција и извештаја о раду, извештаја о извршавању донетих 
одлука и објављивањем или достављањем извода из за-
писника одлука и закључака донетих од Управног одбора, 
Надзорног одбора и директора установе. 

За обавештавање одговорни су директор и запослени са 
посебним овлашћењем. 

8. ЈАВНОСТ РАДА МРЕЖЕ 

Члан 46. 
У остваривању својих делатности и програма рада уста-

нове обезбеђује јавност рада преко информативних гласи-



20. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 48 – 15

ла, односно преко медија и других средстава непосредног 
обавештавања корисника услуга. 

Јавност рада установе обезбеђује се и обавезним доста-
вљањем годишњих програма рада и извештаја о раду осни-
вача надлежним друштвеним органима у складу са зако-
ном, као и сарадњом са предузећима, установама и другим 
правним лицима. 

Општи акти установе и одлуке за које је то одређено од 
установе објављују се истицањем на огласној табли установе. 

Члан 47. 
Општим актом који доноси директор установе утврђују 

се исправе и подаци који представљају пословну тајну и на-
чин њиховог саопштавања другим субјектима. 

Пословну тајну у складу са општим актом дужни су да 
чувају и запослени установе ако сазнају за исправе и подат-
ке који представљају пословну тајну. 

9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 48. 
Послови установе врше се на начин на који се не угро-

жава животна средина. 

Члан 49. 
Мере и средства неопходна за заштиту животне средине 

утврђују се законом и општим актом. 

10. ОПШТИ АКТИ 

Члан 50. 
Управни одбор доноси одлуку о припремању предлога 

Статута или његових измена и допуна по сопственој ини-
цијативи или на предлог директора. 

Управни одбор у одлуци о припремању предлога Стату-
та или његовој измени и допуни утврђује време у коме тре-
ба да га припреми директор или одговарајуће радно тело. 

Управни одбор разматра предлог статута односно њего-
вих измена и допуна и доноси одлуку о његовом усвајању. 

Члан 51. 
Управни одбор, поред Статута, доноси и следећа општа 

акта: 
– правилник о заштити од пожара;
– план заштите од пожара у галерији;
– програм обуке радника из области заштите од пожара;
– правилник о коришћењу возила у службене сврхе;
– правилник о заштити пословне тајне;
– доноси правилник о раду уметничких савета Новобео-

градске културне мреже;
– друга општа акта у складу са законом. Директор уста-

нове доноси следећа општа акта:
– правилник о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних места Установе;
– правилник о финансијском пословању и начину орга-

низовања и вођења књиговодаства; 
– правилник о канцеларијском и архивском пословању;
– правилник о попису и усклађивању књиговодственог 

са стварним стањем; 
– друге опште акте у складу са законом. 

Члан 52. 
Општи акти не могу бити у супротности са Статутом. 

О законитом усклађивању општих аката стара се директор 
установе и Управни одбор. 

Члан 53. 
О изменама и допунама статута одлучује Управни одбор 

у поступку утврђеном за доношење статута. 

11. САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ 

Члан 54. 
У Мрежи се обезбеђују услови за рад синдиката у скла-

ду са законом и колективним уговором. Управни одбор и 
директор установе дужни су да у складу са законом и овим 
статутом остварују сарадњу са синдикатом. 

12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 
Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи 

Статут НБКМ објављен у („Службеном листу Града Београ-
да”, бр. 35/11 и 22/14).

Члан 56.
Општа акта установе ускладиће се са законом и овим ста-

тутом у року од шест месеци од дана доношења овог статута. 
До доношења општих аката установе, односно до доно-

шења њихових измена и допуна – у циљу усклађивања ис-
тих са одредбама закона и овог статута, примењиваће се 
одредбе постојећих општих аката, уколико нису у супрот-
ности са одредбама закона и овог статута. 

Члан 57. 
Измене и допуне статута врше се по поступку предвиђе-

ном за његово доношење. 

Члан 58. 
Овај статут ступа на снагу даном давања сагласности 

оснивача. 

Члан 59. 
Статут НБКМ објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Управни одбор Новобеоградске културне мреже
Број 87, 7. јуна 2019. године

Председник
Дијана Радисављевић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на основу 
члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 
33/13 и 88/15), на седници одржаној 20. јуна 2019. године, 
донела је

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност на Одлуку о задужењу и залагању 
ЈП Спортски центар „Нови Београд”, број 917/4 од 14. јуна 
2019. године.

II. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београдa”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-218, 20. јуна 2019. године

Председник
Радован Тврдишић, ср.
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ОБРЕНОВАЦ

Заменик председника градске општине Обреновац 6. јуна 
2019. године, на предлог Већа градске општине са седнице 
одржане 6. јуна 2019. године, на основу члана 69. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), чл. 50 
и 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 Београда”, 
број 85/16), поступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 
1749 од 4. јуна 2019. године за давање сагласности на Одлу-
ку Надзорног одбора о четвртој допуни Ценовника услуга ЈП 
СКЦ „Обреновац”, број 1743 од 4. јуна 2019. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛ-
ТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ЧЕ-
ТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА 

ПРЕДУЗЕЋА

I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
„Спортско-културни центар Обреновац”, број 1743 од 4. 
јуна 2019. године о четвртој измени и допуни Ценовника 
услуга предузећа. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са oдлуком на коју се даје сагласност об-

јавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 46, 6. јуна 2019. године

Заменик председника
Миодраг Митровић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр.15/16), члана 31. Одлуке о промени 
Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни цен-
тар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Бео-
града”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног предузећа Спорт-
ско-културни центар ,,Обреновац”, број 3287 од 19. октобра 
2016. године и чл. 3, 21. и 27. Пословника о раду Надзорног 
одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац”, број 3698 од 22. новем-
бра 2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Спорт-
ско-културни центар „Обреновац”, донео је на 21. седници 
одржаној телефонским путем 4. јуна 2019. године, следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Четврта измена и допуна Ценовника услуга 
у тексту који је саставни део одлуке.

2. Четврта измена и допуна Ценовника услуга се доста-
вља председнику ГО Обреновац на сагласност.

3. Четврта измена и допуна Ценовника услуга ступа на сна-
гу и примењује се наредног дана од дана давања сагласности. 

4. Четврта измена и допуна Ценовника услуга са утврђеним 
новим ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар 
„Обреновац”

Број 1743, 4. јуна 2019. године

Председник
Миодраг Петровић, ср.

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1704 од 18. јуна 2018. године, бр. 2030 од 12. јула 2018. 
године, бр. 2854 од 2. октобра 2018. године и бр. 1180 од 8. 

априла 2019. године

Из ценовника се бришу следеће ставке:
– Ред.бр. 7.31: Отворени базени – целодневна улазница 

(одрасли) ... улазница ... 250 динара.
– Ред.бр. 7.32: Отворени базени – полудневна улазница 

после 14.30 (одрасли) ... улазница ... 180 динара.
– Ред.бр. 7.33: Отворени базени – рекреативно пливање 

за децу од три до седам година ... улазница ... 100 динара.
– Ред.бр. 7.48: Сениорска картица отворени базени це-

лодневна улазница ... улазница ... 225 динара.
– Ред.бр. 7.49: Сениорска картица отворени базени по-

лудневна улазница после 14.30 ... улазница ... 162 динара.
У ценовник се додају следеће ставке:
– Ред бр. 7.56: Рекреативно пливање за одрасле на лет-

њем базену – дневна карта... улазница ... 300 динара.
– Ред бр. 7.57: Рекреативно пливање за одрасле на лет-

њем базену – полудневна карта–од 14.30 ... улазница ... 200 
динара.

– Ред бр. 7.58: Летњи базен – карта за децу од три до седам 
година са коришћењем тобогана... улазница ...150 динара.

– Ред бр. 7.59: Рекреативно пливање за сениоре на лет-
њем базену... улазница ...270 динара.

– Ред бр. 7.60: Рекреативно пливање за сениоре на лет-
њем базену – полудневна карта – од 14.30 ... улазница ...180 
динара.

– Ред.бр. 2.12: Реклама на карти – улазници ... по карти/
улазници ... 2 динара.

ПДВ је урачунат у цену.
Четврта измена и допуна ценовника услуга Јавног преду-

зећа Спортско-културни центар ,,Обреновац” ступа на снагу 
и примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.

ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 1744, 4. јуна 2019. године

Директор
Иван Јегоровић, ср.

Председник градске општине Обреновац 14. јуна 2019. го-
дине, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 14. 
јуна 2019. године, на основу члана 69. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 52. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, 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 Београда”, број 85/16), по-
ступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 1865 од 13. јуна 
2019. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног од-
бора о петој измени и допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Об-
реновац”, број 1857 од 12. јуна 2019. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ПЕТОЈ ИЗ-
МЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА

I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
Спортско-културни центар „Обреновац”, број 1857 од 



20. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 48 – 17

12. јуна 2019. године о петој измени и допуни Ценовника 
услуга предузећа. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са oдлуком на коју се даје сагласност об-

јавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/52, 14. јуна 2019. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о промени 
Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни цен-
тар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Бео-
града”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног предузећа Спорт-
ско-културни центар ,,Обреновац”, бр. 3287 од 19. октобра 
2016. године и чл. 3, 21. и 27. Пословника о раду Надзорног 
одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 3698 од 22. новембра 
2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-
-културни центар „Обреновац”, донео је на 22. седници одр-
жаној телефонским путем 12. јуна 2019. године, следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Пета измена и допуна Ценовника услуга у 
тексту који је саставни део одлуке.

2. Пета измена и допуна Ценовника услуга се доставља 
председнику ГО Обреновац на сагласност.

3. Пета измена и допуна Ценовника услуга ступа на снагу 
и примењује се наредног дана од дана давања сагласности. 

4. Пета измена и допуна Ценовника услуга са утврђеним 
новим ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар 
„Обреновац”

Број 1857, 12. јуна 2019. године
Председник

Миодраг Петровић, ср.

ПЕТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1704 од 18. јуна 2018. године, бр. 2030 од 12. јула 2018. 
године, бр. 2854 од 2. октобра 2018. године, бр. 1180 од 8. 

априла 2019. године и бр. 1744. од 4. јуна 2019. године

Из ценовника се брише следећа ставка:
– Ред.бр. 7.34: Отворени базени – ноћно купање ... ула-

зница ... 250 динара.
У ценовник се додаје следећа ставка:
– Ред бр. 7.61 : Летњи базен – рекреативно ноћно плива-

ње .....улазница 300 динара. 
ПДВ је урачунат у цену.
Пета измена и допуна ценовника услуга Јавног предузе-

ћа Спортско-културни центар ,,Обреновац” ступа на снагу и 
примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.

ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 1861, 12. јуна 2019. године

Директор
Иван Јегоровић, ср.

ИСПРАВКЕ

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Прве 
економске школе, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 69 од 2. јула 2018. године, поткрала 
грешка, па се даје

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

У Решењу о именовању чланова Школског одбора Прве економске школе, Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 69/18), у тачки I, уместо речи: „14. јула 2014. године” треба да стоје речи: „14. јула 2018. године”.

Из Скупштине Града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 73 од 23. јула 
2018. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД, РИПАЊ

У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ („Службени лист Гра-
да Београда”, број 73/18), у тачки I, у подтачки 9, уместо речи: „Банковић” треба да стоји реч: „Бранковић”.

Из Скупштине Града Београда
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По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању два члана Школског одбора 
Шесте београдске гимназије, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 6 од 25. фебруара 2019. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

У Решењу о именовању два члана Школског одбора Шесте београдске гимназије, Београд („Службени лист Града Бео-
града”, број 6/19), у тачки I, уместо речи: „родитеља” треба да стоји реч: „запослених”.

Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације обо-

страних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2” на ауто-путу Е-763 Београд – Јужни 
Јадран, деоница Обреновац – Уб, градска општина Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне 
регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за 
блокове 2а и 19в  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
комплекс социјалног становања у насељу Овча, градска општина Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне 
регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица, за део 
између улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Цен-
тра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, градска општина Младеновац– – – – – –  6

Акти градских општина

НОВИ БЕОГРАД

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Нови Београд  – – – – – –  7
План постављања привремених објеката – киоска на територији града Београда – подручје градске општине 

Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7
Решење о давању сагласности на Статут Новобеоградске културне мреже са Статутом Установе културе „Ново-

београдска културна мрежа”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Закључак о давању сагласности на Одлуку о задужењу и залагању ЈП Спортски центар „Нови Београд”  – – – – –  15

ОБРЕНОВАЦ

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Об-
реновац” у Обреновцу о четвртој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком  – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обре-
новац” у Обреновцу о петој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Исправке

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Прве економске школе, Београд  – – – – – – – – – – – –  17
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ – – – –  17
Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Шесте београдске гимназије, Београд  – – – – – – – – –  18
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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