ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIII Број 73

28. август 2019. године

На основу чл. 157.и 160. Закона о безбедности саобраћаја
(„Службни лист РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15 – др. закон , 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18,
41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19) и чл. 26. и 46. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19
и 60/19), заменик начелника Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај, донео је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ УЛИЦА ЗА ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА – ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ
Члан 1.
Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја на
територији града Београда, односно одређују се улице или делови улица у којима је дозвољен искључиво саобраћај пешака
– пешачка зона (даљем тексту: улице пешачке зоне), и то:
1. Зона Кнез Михаилове улице:
– Кнеза Михаила,
– Сремска,
– Маршала Бирјузова (од Космајског пролаза до Сремске),
– Космајски пролаз,
– Обилићев венац (од Царице Милице до Трга републике),
– Трг републике (од Васе Чарапића до Обилићевог венца),
– Чика Љубина,
– Лазе Пачуа,
– Марка Лека,
– Змај Јовина (од Обилићевог венца до Васе Чарапића),
– Вука Караџића (од Студентског трга до Чубрине),
– 1.300 каплара,
– Ускочко сокаче,
– Краља Петра (од кућног броја 10а до кућног броја 22),
– Рајићева (од Кнез Михаилове до Грачаничке),
– Цара Лазара (од Вука Караџића до Рајићеве),
– Николе Спасића,
– Ускочка,
– Делијска,
– Ђуре Јакшића,
– Топличин венац (од Царице Милице до Обилићевог
венца и од Поп Лукине до Чубрине),
2. Зона Скадарске улице:
– Скадарска (од Булевара деспота Стефана до Цара Душана),
– Зетска,
– Симина (од Скадарске до Емилијана Јосимовића),
– Господар Јевремова (од к. бр. 56 до Скадарске);
– Страхињића бана (од Скадарске до Француске).

Цена 265 динара

3. Зона Магистратског трга:
– Магистратски трг – Земун,
– Господска – Земун,
– Велики трг (од Господске до Змај Јовине) – Земун,
– Масариков трг (од јавног паркиралишта до Господске)
– Земун;
4. Остале улице:
– Нушићева (од Теразија до Дечанске),
– Андрићев венац (од кућног броја бр. 6 до Краља Милана),
– Рељина,
– Његошева (од Краља Милана до Светозара Марковића),
– Карађорђева (пролаз од Травничке бр. 2 до Карађорђеве бр. 46) – Савски венац,
– Кеј ослобођења (од Караматине до краја узводно) – Земун,
– Карађорђева – Лазаревац (од Бранка Радичевића и Краља Петра I до Димитрија Туцовића и Душана Недељковића).
Члан 2.
У улицама пешачке зоне из члана 1. овог решења може
се вршити комунално одржавање возилима комуналних
предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 t у времену од 1.00
до 8.00 часова.
Члан 3.
У улицама пешачке зоне из члана 1. може се изузетно
дозволити кретање путничких возила за посебне потребе,
тако да се крећу брзином кретања пешака, односно да не
угрожавају пешаке.
Посебне потребе у смислу претходног става могу бити
кретање путничких возила ради паркирања на паркинг месту, односно у гаражи за која власник возила има важећи
правни основ (право својине, коришћења, уговор о закупу
и др.) и ради превоза особа са инвалидитетом.
Члан 4.
У улицама пешачке зоне може се изузетно дозволити
кретање возила на електрични погон „Врабац”, које имају
највише девет места за седење укључујући и место за седење возача (8+1) за потребе превоза грађана тако да се крећу
брзином кретања пешака, односно да не угрожавају пешаке.
Организација рада возила из става 1. овог члана је у надлежности организационе јединице Градске управе надлежне за послове јавног превоза.
Члан 5.
За кретање возила из чл. 2, 3. и 4. Секретаријат за саобраћај издаје дозволу, у форми решења.
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Члан 6.
У улицама пешачке зоне може се дозволити снабдевање
на начин и под условима прописаним посебним актом Секретаријата за саобраћај којим се уређује режим саобраћаја
теретних возила и снабдевање на територији града Београда.
Члан 7.
У циљу развоја и унапређења пешачког саобраћаја у
улицама пешачких зона и пешачким коридорима могу се
постављати елементи урбане опреме, урбаног мобилијара и
урбане текстуре дефинисани каталогом урбане опреме града Београда (КУОБ).
Члан 8.
Даном почетка примене овог решења престаје да важи
Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне („Службени лист Града Београда”, брoj 66/17).
Захтеви који су поднети до дана почетка примене овог
решења решаваће се у складу са одредбама овог решења.
Дозволе које су издате на основу решења које је важило
до дана доношења овог решења важе за период на који су
издате и биће усклађена по службеној дужности у складу са
одредбама овог решења и актом из члана 6. овог решења.
Члан 9.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-15/2019, 28. августа 2019. године
Заменик начелника
Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја
(„Службни лист РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15 – др. закон , 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18,
41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19) и чл. 26. и 46. Одлуке о
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18,
26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за саобраћај, донео је

РЕШЕЊЕ
О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ И ЗАПРЕЖНИХ
ВОЗИЛА И СНАБДЕВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Члан 1.
Овим решењем утврђује се режим саобраћаја теретних
возила која нису у транзиту и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда, на улицама и путевима
који су у надлежности Секретаријата за саобраћај.
Члан 2.
На територији градских општина: Вождовац, Врачар,
Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица теретна возила која нису
у транзиту, чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t могу
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се кретати, зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја на основу дозволе, у форми решења, коју издаје Секретаријат за саобраћај:
– унутар зоне оивичене улицама: Кланички кеј, Дунавском, Булеваром војводе Бојовића, Карађорђевом, Савски
трг, Савском, Ауто-пут, Топлице Милана, Владимира Томановића, Војислава Илића, Господара Вучића, Булеваром
краља Александра, Батутовом, Димитрија Туцовића, Рузвелтовом, Мије Ковачевића, Булеваром деспота Стефана,
Кланички кеј и то:
а) теретним возилима до 12 t највеће дозвољене масе за
снабдевање малопродајних објеката, у времену од 9.00 до
14.00 и од 18.00 до 7.00 часова;
б) теретним возилима преко 12 t највеће дозвољене масе
за снабдевање градилишта у времену од 9.00 до 14.00 и од
18.00 до 7.00 часова;
в) мешалицама за бетон за снабдевање градилишта у
времену од 00.00 до 24.00 часова.
– ван зоне оивичене улицама из става 1. алинеја 1. овог
члана могу се кретати у времену од 0 до 24 сата, а зауставити и паркирати на коловозу у времену од 9.00 до 16.00 и од
18.00 до 00.00 часова.
Теретна возила могу бити паркирана на коловозу док
траје утовар–истовар, али не дуже од 15 минута.
Дозволом из става 1. овог члана може се утврдити и траса кретања за конкретно возило.
Члан 3.
Забрањује се кретање теретним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t преко моста у продужетку
Бранкове улице и Старог савског моста.
Члан 4.
Забрањује се кретање теретним возилима чија највећа
дозвољена маса прелази 3,5 t улицама: Кнеза Милоша, Таковском, Коларчевом, Теразије, Краља Милана, Славија, Булеваром ослобођења (од Славије до Бокељске), Булеваром
краља Александра (од Трга Николе Пашића до Рузвелтове), Васином, Југ Богдановом, Пожешком (од Кировљеве до
Требевићке), Кировљевом, Главном и Трг Бранка Радичевића у Земуну у времену од 7.00 до 20.00 часова, а у времену од
20.00 до 7.00 часова иста се могу кретати, зауставити и паркирати на коловозу док траје утовар–истовар, али не дуже
од 15 минута на основу дозволе коју издаје Секретаријат за
саобраћај.
Члан 5.
Возила којима се врши снабдевање највеће дозвољене
масе до 3,5 t могу се кретати унутар и ван зоне из члана 2.
став 1. овог решења у времену од 00.00 до 24.00 часа, а зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја,
на коловозу, док траје утовар – истовар, али не дуже од 15
минута, на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај и то:
– унутар зоне у времену од 9.00 до 14.00 и од 18.00 до
7.00 часова
– ван зоне у времену од 9.00 до 16.00 и од 18.00 до 7.00
часова
Возила из става 1. овог члана могу се кретати улицама
из члана 4. овог решења у времену од 00.00 до 24.00 часа, а
у времену од 20.00 до 7.00 часова иста се могу кретати, зауставити и паркирати на коловозу док траје утовар–истовар,
али не дуже од 15 минута, на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.
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Возила из става 1. овог члана могу се и паркирати на посебно обележеном паркинг месту за снабдевање док траје
утовар–истовар, али не дуже од 15 минута, на основу дозволе из става 1. овог члана уз наплату накнаде утврђене
посебном одлуком Скупштине Града Београда.
Члан 6.
Забрањује се заустављање и паркирање теретним возилима у улицама у којима су трасе линија ЈГПП у времену од
7.00 до 20.00 часова, а у времену од 20.00 до 7.00 часова могу
се кретати, зауставити и паркирати на коловозу док траје
утовар – истовар, али не дуже од 15 минута на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.
Изузетно, може се дозволити кретање, заустављање и
паркирање теретним возилима у улицама у којима су трасе линија ЈГПП, чија је највећа дозвољена маса до 3,5 t на
коловозу, али не дуже од 15 минута, када врше одржавање
стајалишта у смислу техничке исправности надстрешница
и одржавања чистоће стајалишта, у периоду од 9.00 до 14.00
часова и од 18.00 до 7.00 часова, на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.
Члан 7.
На територији градске општине Младеновац теретна возила највеће дозвољене масе до 5 t могу се зауставити и паркирати у времену од 6.00 до 19.00 часова, а возила највеће
дозвољене масе преко 5 t у времену од 19.00 до 6.00 часова.
У Улици краља Петра Првог (од Војводе Путника до Николе Пашића – у смеру од Београда ка надвожњаку) заустављање и паркирање теретних возила је дозвољено од 7.00 до
8.00 часова.
Забрањено је заустављање и паркирање теретних возила,
од 6.00 до 8.30 и од 14.00 до 16.30 часова, у следећим улицама:
– Краља Петра Првог (од раскрснице Драпшин до ул.
Савића млин),
– Јанка Катића (од Браће Баџак до Вука Караџића),
– Краља Александра Обреновића (од Космајске до Владимира Ћоровића),
– Космајска (Витомира Богдановића – Бурзе до Краља
Александра Обреновића),
– Николе Пашића (од Краља Петра Првог до Вука Караџића),
– Вука Караџића (од Николе Пашића до Кнеза Лазара),
– Војводе Путника (од Браће Баџак до Краљице Марије),
– Краљице Марије (од Јанка Катића до Војводе Мишића).
Теретна возила из ст. 1, 2. и 3. овог члана могу се зауставити и паркирати на коловозу док траје утовар–истовар,
али не дуже од 15 минута на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.
Члан 8.
На територији градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Обреновац, Сопот, и Сурчин, теретна возила, чија
највећа дозвољена маса прелази 3,5 t могу се кретати, зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја на
основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај и то:
а) теретним возилима до 12 t највеће дозвољене масе
може вршити снабдевање малопродајних објеката,
б) теретним возилима преко 12 t највеће дозвољене масе
може вршити снабдевање градилишта.
Члан 9.
Заустављање и паркирање теретних возила врши се искључиво на коловозу уз укључивање свих показивача правца, обезбеђењем прописног обилажења заустављеног паркираног возила и безбедног пролаза пешака.
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Возачи теретних возила морају се придржавати саобраћајно-техничких мера којима се уређује привремени режим
саобраћаја на путевима на територији града Београда.
Члан 10.
Одредбе овог решења не односе се на возила јавних предузећа за хитне интервенције на инфраструктурној мрежи,
комунална возила, возила шлеп службе.
Возила из става 1. морају бити обележена ознаком предузећа, комунална возила морају поседовати путни налог,
а возила јавних предузећа и шлеп службе у току хитне интервенције морају имати укључено ротационо светло жуте
боје.
Члан 11.
Забрањује се кретање запрежних возила на територији
града Београда, осим на путевима у зонама пољопривредних површина.
Члан 12.
У улицама пешачкe зонe, које су одређене посебним
актом Секретаријата за саобраћај, може се дозволити моторним возилима највеће дозвољене масе до 3,5 t, да врше
снабдевање пешачке зоне, на основу дозволе Секретаријата
за саобраћај, по тачно утврђеној траси кретања у времену
од 6.00 до 9.00 часова, крећући се брзином кретања пешака
односно тако да не угрожавају пешаке.
Снабдевање пешачке зоне, могуће је вршити и са посебно обележених паркинг места за снабдевање која се налазе
на ободу пешачких зона, у времену од 9.00 до 21.00 часа, на
основу дозволе Секретаријата за саобраћај за снабдевање
пешачке зоне, као и на основу уговора који се закључује са
јавним комуналним предузећем „Паркинг сервис” Београд,
којим се регулишу међусобни односи између корисника
и предузећа, а који се односе на цену и услове коришћења
паркинг места за снабдевање.
Члан 13.
За кретање теретних возила масе веће од 3,5 t, ради вршења неодложних послова реконструкције, адаптације, изградње објеката и одржавања јавних манифестација у улицама пешачке зоне, може се издати дозвола Секретаријата
за саобраћај на основу посебног елабората заштите уличне конструкције и друге комуналне инфраструктуре и на
основу сагласности Јавног предузећа за обављање делатности управљања јавним путевима града Београда.
Уколико се при кретању возила из претходног става,
оштети улична конструкција и/или друга комунална инфраструктура, Јавно предузеће за обављање делатности
управљања јавним путевима града Београда и/или надлежно јавно комунално предузеће ће исту довести у пређашње стање о трошку подносиоца захтева.
Члан 14.
Даном почетка примене овог решења престаје да важи
Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 67/12,
64/14 и 6/18).
Члан 15.
Захтеви који су поднети до дана почетка примене овог
решења решаваће се у складу са одредбама овог решења.
Дозволе које су издате на основу решења које је важило
до дана доношења овог решења важе за период на који су
издате и биће усклађене по службеној дужности у складу са
одредбама овог решења.
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Члан 16.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1– 14/2019, 28. августа 2019. године
Заменик начелника
Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕЗНАНОГ ЈУНАКА, ДОМЕНТИЈАНОВЕ, ЛЕДИ ПЕЏЕТ И ЂОРЂА РАДОЈЛОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ
ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за блок између
улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се привредном друштву „PAGE CONSORTIUM” д.о.о. из Београда,
Булевар ослобођења 7–9, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о
изради плана.
3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Савски венац,
блок између унутрашње регулације улица: Незнаног јунака,
Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 1,5 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру
предложене границе плана налази у површинама осталих
намена: зона С1 – зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града
и зона М6 – зона мешовитих градских центара у зони ниске
спратности.
5. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање планираног решења дефинисаног важећим Регулационим планом просторне целине Дедиње („Службени лист
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Града Београда”, број 1/00) и дефинисање правила уређења
и грађења у складу са могућностима предметног простора,
планским и другим условљеностима.
6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Муштур Сретенија из Београда, Улица Ђорђа Радојловића број 3.
7. У оквиру намене простора плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да план детаљне регулације не представљају 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 („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Oбра зложење
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок
између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет
и Ђорђа Радојловића, градска општина Савски венац која је
у процесу доношења.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац, блок
између унутрашње регулације улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, са везама
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 1,5 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се привредном друштву „PAGE CONSORTIUM” д.о.о. из Београда, Булевар ослобођења 7–9, 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 обезбедиће
Муштур Сретенија из Београда, Улица Ђорђа Радојловића 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. 501.386/2019 од 20. јуна 2019. године) утврдио је да предметни
План детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и не
подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члан 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. 350.14-34/19 од 9. августа 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину: Секретаријату 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. 501.3-128/2019 oд 19. августа 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 50339/1
бр.: I 4-1 /2393 од 20. августа 2019. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-2460/2 од 22. августа
2019. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 21305/1 од
20. августа 2019. године) 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 послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-34/19, 26. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ
ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску
парцелу П1, градска општина Стари град (у даљем тексту:
Измена и допуна плана детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном изменом и допуном плана детаљне
регулације, значај и карактеристике Измена и допуна плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро
и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја Измена и допуна плана детаљне
регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Стари град, простор кеја између Бранковог моста, реке Саве
и некадашње трасе железничке пруге – грађевинска парцела П1 дефинисана Планом детаљне регулације просторне
целине Косанчићев венац („Службени лист Града Београда”,
број 37/07) са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,34 ha.
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Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта измена и допуна плана.
4. Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представља План генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене границе измена и допуна плана
налази у површинама намењеним за јавне зелене површине и обавезно расписивање урбанистичко-архитектонског
конкурса.
5. Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулације је дефинисање парцеле за утврђивање пристанишног/
лучког подручја, односно стварање услова за покретање
поступка за његово дефинисање код надлежне Агенције за
управљање лукама, у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр.
73/10, 121/12, 18/15, 92/16 и 104/16), са сврхом пружања
услуге снабдевања туристичке флоте погонским горивом.
6. Стратешком проценом утицаја измена и допуна плана
детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати
прекогранична природа утицаја.
7. О извршеној стратешкој процени утицаја измена и
допуна плана детаљне 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 спровођења 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 средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– 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 на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације део је документације која се прилаже уз Измену и допуну плана.
8. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт измена
и допуна плана детаљне регулације, изради у року од осам
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради измена и
допуна плана детаљне регулације.
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Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови
Сад, Народног фронта 12.
9. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука
које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт измена и
допуна плана детаљне регулације, сходно члану 19. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 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,
31/19 и 37/19).
10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.

године) и Завод за заштиту природе Србије, допис 03 број:
020-2456/2 од 22. августа 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 послове донео је Решење као у диспозитиву.

Обра зложење

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19) и члана 41. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

Изради Измена и допуна плана приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску
парцелу П1, градска општина Стари град , која је у процесу
доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију Измена и допуна Плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући
развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-162/2018
од 30. новембра 2018. године, утврдио је да предметна Измена и допуна плана представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 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 („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом Измена и допуна
плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене,
разматраће се постојеће стање животне средине, утицај
планираних садржаја на микро и макро локацију, док се
неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром
да имплементација Измена и допуна плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и 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 утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-36/19 од 9. августа 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-126/2019 oд 19. августа 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис архивски бр.
50332/1 број:I 4-1 /2389 од 20. августа 2019. године), ЈКП
„Зеленило – Београд”. (допис бр. 21308/1 oд 20. августа 2019.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број350.14-36/19, 23. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ 220 KV НАДЗЕМНИХ
ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV БР.
117/1 У ТС „БЕОГРАД 3”, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за расплет 220 kV
надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1
у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац (у даљем тексту: плана детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном плана детаљне регулације, значај и
карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних
садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана детаљне
регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Чукарица, Раковица и Вождовац, коридор за изградњу електроенергетског
ДВ 110 kV бр. 117/1 и реконструкцију ДВ 220 kV бр. 204 и
213/2., са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 135 hа.
4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представљају:
– Генерални урбанистички план Београда („Службени
лист Града Београда”, број 11/16) и
– План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16,
69/17 и 97/17).
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5. Циљ израде плана детаљне регулације је решавањe
напајања Kолубарског региона повлачењем из погона ТЕ
Колубара, као и ослобађањe постојеће трасе ДВ 213/2 да би
се омогућила изградња двосистемског далековода 110 kV за
потребе увођења ДВ 117/1 по принципу улаз-излаз у ТС Београд 3, као и дефинисање јавног интереса и правила уређења
простора, стварање планских могућности и обезбеђивање
капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу.
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне 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 спровођења 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 средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– 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 плана
детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације, на животну средину плана детаљне регулације
део је документације која се прилаже уз план.
8. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 56, које је дужно да Нацрт измена и допуна Плана
детаљне регулације, изради у року од 8 (осам) месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће обезбедиће АД „Електромрежа Србије” Београд, Кнеза
Милоша 11.
9. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на
јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
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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, 31/19 и 37/19).
10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради плана приступиће се на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац,
која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-84/2019 од 11. јула 2019.
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлежуе обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће
стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична
природа утицаја обзиром да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („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. 350.14-37/19 од 9. августа 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-127/2019 oд 19. августа 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис архивски бр.50340 број:I
4-1 /2394 од 19. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд”. (допис бр. 21304/4/1 oд 20. августа 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије, допис 03 број: 020-2457/2 од
22. августа 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 послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-37/19, 23. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Mилош Вуловић, ср.
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На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС
„, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДЕЛИГРАДСКЕ, ПАСТЕРОВЕ, РЕСАВСКЕ, ВИШЕГРАДСКЕ,
КНЕЗА МИЛОША И АУТО-ПУТА, ГРАДСКA ОПШТИНA САВСКИ ВЕНАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за подручје
између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и Ауто-пута, градскa општинa Савски
венац (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац,
простор између улица: Кнеза Милоша, Вишеградске, Ресавске, Пастерове, Делиградске и Булевар Франше д Епереа, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 30 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
4. Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру
предложене границе плана планирано за површине јавне
намене: мрежa саобраћајница, површине за објекте и комплексе јавних служби (Ј6 – установе примарне здравствене заштите, Ј7 – специјализована здравствена заштита и
Ј10 – државна управа, државне административне службе)
и зелене површине и површине остале намене: мешовити
градски центри (М1 – зона мешовитих градских центара у
зони центра Београда) и површине за становање (С1 – зона
породичног становања у формираним градским блоковима
у централној и средњој зони града и С6 – зона трансформације породичног становања у делимично формираним
градским блоковима у вишепородично становање).
5. Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање
планског основа за изградњу неопходних садржаја, доградњу и реконструкцију постојећих објеката унутар Клиничког
центра Србије у складу са развојним плановима Министарства здравља, развој комплекса Министарства унутрашњих
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послова Републике Србије у складу са потребама корисника
као и утврђивање правила уређења и изградње за становње
и мешовите градске центре – директно издавањем локацијских услова на основу плана детаљне регулације.
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне 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 спровођења 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 средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације део је документације која се
прилаже уз план.
8. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота
Стефана бр. 56, које је дужно да нацрт плана изради у року
од 24 (двадесет четири) месеца од дана ступања на снагу
Одлуке о изради плана детаљне регулације.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
9. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне 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, 83/18, 31/19
и 37/19).
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10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и ауто-пута, градскa
општинa Савски венац, која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију Плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-76/2019 од 12. јула 2019.
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлежe обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација плана
не може имати негативан утицај на животну средину друге
државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-42/2019 од 9. августа 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-131/2019 oд 19. августа 2019. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-2459/2 од 22. августа 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација”
(допис бр. I4-1/2391 од 19. августа 2019. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи бр. 21307/1 од 20. августа 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 послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-42/2019, 23. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Mилош Вуловић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и
члана 41. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18,
109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И УЛИЦА: ЏОРЏА ВАШИНГТОНА,
ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, ХИЛАНДАРСКЕ И ЦЕТИЊСКЕ,
ГРАДСКA ОПШТИНA СТАРИ ГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације Блока између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона,
Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, Градскa општинa
Стари град (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „Markom project line” доо, Београд, Господара Вучића
бр. 180, које је дужно да Нацрт плана изради у року од девет
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће ПД „Пункт” доо, Београд, Кнеза Милоша 3.
4. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Стари град, блок
између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, са везама
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 2,3 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
5. Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру
предложене границе плана планирано за мешовите градске
центре (М1 – зона мешовитих градских центара у зони центра Београда), становање (С5 – зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и
средњој зони града), објекте и комплексе јавних служби (Ј2
– основне школе, Ј3 – средњошколске установе и Ј9 – установе културе) и мрежу саобраћајница.
6. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
правила уређења и грађења предметног простора у складу
са наменама и параметрима Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе
– Град Београд, целине I–XIX, дефинисање површина јавне
и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно опремање.
7. У оквиру намене простора плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да
План детаљне регулације не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Број 73 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Обра зложење
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока
између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, градскa општинa Стари град, која је у процесу доношења.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Стари град, блок
између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, са везама
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 2,3 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу „Markom project line” доо, Београд, Господара Вучића
180, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 9 (девет)
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ПД „Пункт” д.о.о., Београд, Кнеза Милоша 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. 501.3-90/2019 од 2. јула
2019. године) утврдио је да предметни План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлежу обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-44/2019 од 9. августа 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-130/2019 oд 19. августа 2019. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-2461/2 од 22. августа 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација”
(допис бр. I4-1/2390 од 19. августа 2019. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи бр. 21306/1 од 20. августа 2019.
године) 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 послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-44/2019, 23. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Mилош Вуловић, ср.

28. август 2019.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКA ОПШТИНA СТАРИ ГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градскa општинa Стари град (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Стари град, простор
између регулације улица Васе Чарапића и Узун Миркове,
границе подручја за непосредну примену правила грађења
Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта
јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I–XIX)
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и
97/17), улица Краља Петра, Кнез Михаилове и Париске, регулације улица Грачаничке, границом подручја за непосредну примену правила грађења ПГР Београда дуж улица Грачаничке, Цара Лазара и Царице Милице, регулације улица
Маршала Бирјузова и Сремске и границом подручја за непосредну примену правила грађења ПГР Београда дуж Кнез
Михаилове улице, Трга републике и Улице Васе Чарапића, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 18,5 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
4. Плански основ за израду плана детаљне регулације
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру
предложене границе плана планирано за мешовите градске центре (М1 – зона мешовитих градских центара у зони
центра Београда), површине за комерцијалне садржаје (К1
– зона комерцијалних садржаја у зони више спратности,
К3 – зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности
и К4 – зона пратећих комерцијалних садржаја), површине
за објекте и комплексе јавних служби (Ј4 – високошколске
установе, Ј5 – институти и научно-истраживачки центри,
Ј9 – установе културе и Ј10 – државна управа, државне административне службе), зелене површине (јавне зелене површине – трг), саобраћајне површине (јавна гаража), мрежа
саобраћајница и површине за инфраструктурне објекте и
комплексе и План генералне регулације мреже јавних гаража („Службени лист Града Београда”, бр. 19/11).
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5. Циљ израде плана детаљне регулације је заштита, очување и унапређење културно-историјског наслеђа и у складу са тим дефинисање правила уређења и грађења на предметном подручју.
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне 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 спровођења 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 средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана
детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације део је документације која се
прилаже уз план.
8. 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
18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана
детаљне регулације.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
9. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне 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, 83/18, 31/19
и 37/19).
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10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градскa општинa Стари град, која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-69/2019 од 12. јула 2019.
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлежe обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација Плана
не може имати негативан утицај на животну средину друге
државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („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. 350.14-43/2019 од 9. августа 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-129/2019 oд 19. августа 2019. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-2458/2 од 22. августа 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација”
(допис бр. I4-1/2392 од 19. августа 2019. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи бр. 21309/1 од 20. августа 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 послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-43/2019, 23. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Mилош Вуловић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на
седници одржаној 27. августа 2019. године, на основу члана
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16,
75/17 и 105/18), а у вези са одредбама чл. 46, 47. и 49. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 50. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист Града
Београда”, бр. 9/11, 85/15, 94/16 и 133/16), на основу извештаја Административне комисије, доноси

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Утврђује се да је одборнику у Скупштини Градске општине Стари град, Мајер Игору, са Изборне листе „Демократска странка – чувари Старог града – Марко Бастаћ”,
изабраном на изборима одржаним 24. априла 2016. године,
престао мандат одборника у Скупштини Градске општине
Стари град са 27. августа 2019. године, због поднете оставке.
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду
у Београду у року од 48 часова од дана доношења oдлуке.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-45/19, 27. августа 2019. године
Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на
седници одржаној 27. августа 2019. године, на основу члана
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16,
75/17 и 105/18), а у вези са одредбама чл. 48, 49. и 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 50. Пословника Скупштине градске општине („Службени лист Града Београда”,
бр. 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), на основу извештаја Административне комисије, доноси

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
– Потврђује се мандат одборници у Скупштини Градске
општине Стари град, изабраним на изборима одржаним
24.04.2016. године, и то Слијепчевић Милици, из Београда, Улица светогорска 19, са Изборне листе „Демократска
странка – чувари Старог града – Марко Бастаћ”.
I. Мандат одборници из става I. ове одлуке почиње да
тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата
одборнику коме је престао мандат.

II. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
III. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-46/19, 27. августа 2019. године
Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници одржаној 27. августа 2019. гoдинe, по прибављеном мишљењу Савета за прописе, на основу чл. 35, 111. и
113. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист
грaдa Бeoгрaдa”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15,
94/16, 75/17 и 105/18), а у вези са одредбама чл. 11, 19, 20,
25. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
чл. 6. и 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), и на
основу члана 58. Одлуке о промени Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 60/19), дoнeлa јe

ОДЛУКУ
O ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ
ГРАД
Члан 1.
У члану 2. Статута, мења се став 2, тако да исти гласи:
„Статутом се уређују права и дужности Градске општине и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине Градске општине, организација и рад органа Градске
општине и служби, одређивање органа овлашћеног за покретање поступака пред Уставним, односно Управним судом, начин управљања грађана пословима из надлежности
Градске општине, услови за остваривање облика непосредне
самоуправе, спровођења обавезног поступка јавне расправе
приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, просторних и урбанистичких планова, као и других општих аката на основу
предлога квалификованог броја грађана или захтева једне
трећине одборника, оснивање, начин избора органа и рад
месне заједнице и других облика месне самоуправе, службена употреба језика и писама националних мањина, у складу
са законом и друга питања од значаја за Градску општину
Стари град”.
Члан 2.
После члана 5. Статута додаје се нови члан 5а. који гласи:
„Члан 5а.
На територији Градске општине Стари град у службеној
употреби је српски језик и ћирилично писмо.”
Члан 3.
У члану 13. став 3. Статута после речи „сарађивати са”,
бришу се речи „невладиним”.
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У истом члану после става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
„Градска општина у оквиру својих надлежности преко
својих органа прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне
капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком
Републике Србије”.
Члан 4.
Мења се члан 15. Статута, тако да исти сада гласи:
„Члан 15.
Градска општина, у складу са законом и овим статутом,
преко својих органа:
1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета Градске
општине, истовремено са доношењем буџета, доноси и кадровски план запослених;
2. доноси план јавних инвестиција Градске општине;
3. доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске
општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Градској општини, у складу са актима Града;
4. доноси стратегије од локалног значаја, у складу са актима Града;
5. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и актима Градске општине;
6. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси Град и може да предлаже и финансира измену
постојећих и доношење нових урбанистичких планова за
подручје Градске општине;
7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката
до 1.500 m² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и доноси решење о озакоњењу објеката до
400 m² бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља
организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката;
8. доноси програм за постављање мањих монтaжних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе Града надлежних за
послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне
организације у складу са прописом Града;
9. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, у складу са прописом Града;
10. спроводи поступак по захтеву за експропријацију
на подручју градске општине, у складу са законом којим се
уређује поступак експропријације;
11. спроводи поступак за исељење лица усељеног без
правног основа у стан или заједничке просторије стамбене,
односно стамбено-пословне зграде и врши послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
12. обавља одређене послове у вези са обезбеђивањем услова за обављање одређених комуналних делатности, на подручју градске општине, у складу са одлуком Скупштине Града;
13. стара се и обезбеђује средства за одржавање комуналног реда у Градској општини, спроводи прописе којима
се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је прописима Града утврђена надлежност градске општине; врши
инспекцијски надзор, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
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14. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним
путевима у насељу и може вршити одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу
унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмом
који доноси надлежни орган Градске општине;
15. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупља и
систематизује податке о квалитету и квантитету промена
у животној средини на свом подручју ради вођења Локалног регистра извора загађивања животне средине, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за
заштиту животне средине на подручју градске општине,
у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за
очување, коришћење и унапређење подручја Градске општине са природним лековитим својствима;
16. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених
послова, основних школа; води евиденцију и обавештава
предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; води
евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге
законске заступнике о деци која треба да се упишу у први
разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном
установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које
организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености
већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када
ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка
и међународна такмичења;
17. доноси План јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију града; обезбеђује средства за финансирање, односно
суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на подручју градске општине и образује Савет за здравље градске општине;
18. подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на подручју градске општине, обезбеђује
услове за одржавање културних манифестација од значаја
за Градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
19. доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине који је усклађен са програмом развоја спорта на
нивоу Града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката у јавној својини Града на свом
подручју, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта на подручју градске општине; може основати установе у области спорта;
20. спроводи националну Стратегију за младе и акциони
план политике за младе града; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен
са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; може основати савет за младе на нивоу Градске општине;
обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју
Градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на подручју градске општине;
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21. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма
и трговине на подручју градске општине и може основати
туристичку организацију ради промовисања туризма на
подручју градске општине;
22. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као
и време и начин те трговине у складу са законом; одређује
време, начин и места на којима се може обављати трговина
на мало са покретних средстава или опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим местима, у складу са
законом којим се уређује трговина;
23. организује рад и води Регистар стамбених заједница
за подручје градске општине и решава по жалби на закључак Регистратора, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
24. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде, у складу са законом и одлуком
Скупштине града; води поступак увођења принудне управе
у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора
или власника посебног дела у складу са законом;
25. предлаже мере за уређење јавних зелених површина
и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;
26. учествује у доношењу плана и програма развоја система и заштите и спасавања на територији града; доноси
одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите за Градску општину и обезбеђује спровођење те одлуке;
образује Штаб за ванредне ситуције на свом подручју; израђује и усклађује процену ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и доноси планове заштите и спасавања за своје подручје; врши опремање јединица
цивилне заштите; може да додељује средства добровољним
ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од
јавног интереса;
27. управља стварима у јавној својини Града Београда на
којима има право коришћења, у складу са законом;
28. стара се о вршењу послова правне заштите права и
интереса Градске општине;
29. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за
остваривање њихових права;
30. образује органе, организације и службе за потребе
Градске општине и уређује њихову организацију и рад;
31. уређује организацију и рад мировних већа;
32. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на подручју градске општине;
33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
34. може да установи локалног омбудсмана за Градску
општину;
35. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на подручју градске општине;
организује информативно-услужне центре на подручју
Градске општине у зависности од територијалне разуђености или удаљености од седишта Градске општине, а у циљу
ефикаснијег остваривања одређених права грађана;
36. прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине;
37. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
симбола Градске општине;
38. извршава прописе и опште акте Града и Градске општине;
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39. обавља и друге послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са законом, овим статутом, Статутом Града и другим прописима Града.”
Члан 5.
После члана 15. Статута, додаје се нови члан 15а. који
гласи:
„Члан 15а.
Градска општина може, на основу овлашћења градоначеника, у име и за рачун Града Београда, отуђити из јавне својине Града Београда, грађевинско земљиште ради изградње
објеката до 1.500 m2 бруто развијене грађевинске површине,
односно ради озакоњења објеката до 400 m2 бруто развијене
грађевинске површине, у складу са законом и актима Града.
Градска општина може учествовати у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације, као
и финансирању инвестиционог одржавања и опремања
објеката на подручју градске општине, који су у јавној својини Града Београда, у складу са законом и актима Града.”
Члан 6.
У члану 33. Статута после става 3. додаје се нови став 4.
који гласи:
„На избор одборника из става 1. овог члана, као и друга
питања у вези мандата одборника Скупштине Градске општине врши се сходна примена закона којим се уређују локални избори.”
Члан 7.
Испред члана 34. Статута додаје се поднаслов „Органи
за спровођење избора” и мења се члан 34. Статута, тако да
исти сада гласи:
„Органи за спровођење избора су Изборна комисија
Градске општине и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на
осннову закона.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.
Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ
органима за спровођење избора и да достављају податке
који су им потребни за рад.”
Члан 8.
После члана 34. Статута додаје се нови члан 34а. који
гласи:
„Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као
и пребивалиште на територији градске општине.
Члановима органа за спровођење избора и њиховим заменицима престаје функција у овим органима када прихвате кандидатуру за одборника Скупштине Градске општине.”
Члан 9.
После члана 34а. Статута додаје се нови члан 34б. који
гласи:
„Изборна комисија Градске општине ради у сталном
стаставу (именовани чланови) и у проширеном саставу
(опуномоћени чланови).
Изборна комисија Градске општине ради у проширеном
саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Ниједна политичка странка или стrаначка коалиција не
може имати више од половине чланова у сталном саставу
органа за спровођење избора.
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Изборну комисију Градске општине у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује Скупштина Градске општине, на предлог одборничких
група у Скупштини Градске општине, сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу и по један опуномоћени
представник подносиоца изборне листе коју је предложило
најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника
који се бира.
Политичке странке и коалиције политичких странака
националних мањина које предложе најмање једну трећину
кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се
бира имају право на свог представника у проширеном саставу Изборне комисије Градске општине.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина Градске општине. Секретар учествује у раду комисије без
права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије Градске општине у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају
заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине именује се лице које је дипломирани правник.
Изборна комисија Градске општине обавља послове
одређене законом којим се уређују локални избори.”
Члан 10.
У члану 35. став 1. Статута, мења се тачка 6. тако да иста
сада гласи:
„6) образује органе, организације и службе за потребе
Градске општине и уређује њихову организацију и рад.”
У истом члану и ставу, у тачки 10. после речи „Градске
општине” додају се речи: „и именује секретара и заменика
секретара Изборне комисије Градске општине;”.
У истом члану и ставу Статута:
– у тачки 12а, после речи: „и програме рада”, брише се
реч: „предузећа”, и после речи: „на ценовник услуга”, брише
се реч: „предузећа”;
– у тачки 13, после речи: „надзорни одбор”, бришу се
речи „јавних предузећа” и после речи „разрешењу директора”, бришу се речи „јавних предузећа”.
У истом члану и ставу, мења се тачка 15. тако да иста
сада гласи:
„15) поставља и разрешава правобраниоца и његове заменике, на предлог председника градске општине и поставља
и разрешава локалног омбудсмана и његовог заменика;“
У истом члану и ставу, брише се тачка 18.
У истом члану и ставу, у тачки 19. после речи: „месне самоуправе” додају се речи: „бира и разрешава чланове савета
месне заједнице”.
У истом члани и ставу, у тачки 22. после речи „функционера” додају се речи „и кодекс понашања службеника и намештеника;”
У истом члану и ставу, мења се тачка 23. тако да иста
сада гласи:
„23) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
симбола Градске општине;”
У истом члану и ставу, у тачки 25. после речи: „актима Града”, додају се речи: „доноси одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите за Градску општину Стари град;”.
У истом члану и ставу, мења се тачка 26. тако да иста
сада гласи:
„26) доноси програм за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по претходно прибављеној сагласности орга-
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низационих јединица Градске управе Града надлежних за
послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне
организације у складу са прописом Града;”
У истом члану и ставу, после тачке 26. додају се нове тачке од 27. до 34, које гласе:
„27) доноси стратегију од локалног значаја у складу са
актима Града;
28) доноси урбанистичке планове за подручје градске
општине и даје мишљење на просторне и урбанистичке
планове које доноси Град и предлаже измене постојећих и
доношење нових урбанистичких планова за подручје градске општине;
29) разматра годишњи извештај локалног омбудсмана
о остваривању људских и мањинских права у градској општини;
30) доноси План јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територији града и образује Савет за здравље Градске општине;
31) доноси акциони план политике за младе на подручју Градске општине који је усклађен са акционим планом за
спровођење стратегије за младе града и може оснивати савет за младе на нивоу Градске општине;
32) оснива туристичку организацију ради промовисања
туризма на подручју градске општине;
33) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
34) именује и разрешава чланове Савета родитеља васпитно-образовних и образовно-васпитних установа на територији градске општине Стари град, у складу са законом;
Члан 11.
У члану 36. Статута мења се став 2. тако да исти сада
гласи:
„Председник Скупштине Градске општине је дужан да
седницу закаже на захтев председника градске општине,
Већа Градске општине или једне трећине одборника, у року
од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева.”
У истом члану, после става 4. додају се нови ставови од
5. до 7. који гласе:
„У ситуацијама које оправдају хитност у сазивању седнице Скупштине Градске општине, председник Скупштине
Градске општине може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за заказивање седнице из става 5. овог члана
мора да садржи разлоге који оправдају хитност сазивања,
као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минимални рок за сазивање седнице Скупштине Градске општине, из става 5. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скуптшине Градске општине у условима проглашене ванредне ситуације.”
Досадашњи став 5. постаје члан 36а.
Члан 12.
У члану 37. брише се став 4.
Члан 13.
После члана 37. додаје се члан 37а који гласи:
„Седнице Скупштине Градске општине су јавне.
Скупштина Градске општине може одлучити да седница
Скупштине Градске општине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.”

Број 73 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 14.
У члану 39. Статута мења се став 2. тако да исти сада
гласи:
„Одборник има право да буде редовно обавештаван о
питањима од значаја за обављање одборничке дужности,
као и да на лични захтев од органа и служби Градске општине добије податке који су му потребни за рад.”
У истом члану, после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„За благовремено достављање обавештења, тражених
података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине Градске општине, а начелник Управе Градске општине када се обавештење, тражени податак, спис и упутство
односе на делокруг и рад Управе Градске општине.”
Члан 15.
У члану 56. Статута после става 1. додаје се нови став 2.
који гласи:
„Заменик председника Скупштине Градске општине
бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине Градске општине.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У истом члану, после става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
„Ако заменику председника Скупштине Градске општине не мирују права и обавезе из радног односа услед избора
на ту функцију, заменик председника Скупштине Градске
општине може бити на сталном раду у Градској општини.”
Члан 16.
У члану 58. Статута мења се став 3. тако да исти сада
гласи:
„За Секретара Скупштине Градске општине може бити
постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области праве науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факлутету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године.”
Члан 17.
Члан 59. Статута мења се тако да исти сада гласи:
„Скупштина Градске општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука
које доноси Скупштина Градске општине и обављају друге
послове утврђене Статутом Градске општине.
Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и из реда грађана за мандатни период за који је изабрана
Скупштина Градске општине.
Стална радна тела су комисије и савети.
Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду
Скупштине Градске општине.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина Градске општине.”
Члан 18.
Бришу се чл. 61. и 62. Статута.
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Члан 19.
У члану 64. став 3. Статута, после речи: „исторемено”
додају се речи: „и обједињено”.
Члан 20.
У члан 69. Статута мења се став 2. тако да исти сада гласи:
„О предлогу за разрешење председника градске општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од
дана достављања предлога председнику Скупштине Градске
општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 36. став 5. и 6. овог статута.”
У истом члану брише се став 3.
Члан 21.
У члану 72. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„О поднетој оставци председника градске општине,
заменика председника градске општине или члана Већа
Градске општине, председник Скупштине Градске општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине Градске општине.”
Досадашњи ст. 2. и 3. сада постају ст. 3. и 4.
Члан 22.
У члану 73. став 1. тачка 6. Статута после речи „колективне уговоре за”, бришу се речи „јавна предузећа”.
У истом члану и ставу, после тачке 11. Статута додаје се
нова тачка 12. која гласи:
„12) врши и друге послове утврђене овим Статутом и
другим актима Градске општине.”
Члан 23.
У члану 74. став 1. Статута, речи „девет чланова”, замењују се речима „пет чланова”.
У члану 74. став 2. Статута, после речи „истовремено”
додају се речи „и обједињено”.
Члан 24.
У члану 77. став 1. Статута, мења се тачка 10. тако да
иста сада гласи:
„10) доноси акта у вези управљања стварима у јавној
својини Града Београда на којима Градска општина има
право коришћења у складу са законом.
У истом члану и ставу, у тачки 16. после речи „Управе
Градске општине”, бришу се речи „јавних предузећа”.
У истом члану и ставу мења се тачка 21. тако да иста
сада гласи:
„21) усваја акт о унутрашњем уређењу и систематизацији
Управе Градске општине који обједињује начелник Управе.
У истом члану и ставу брише се тачка 24.
У истом члану и ставу, у тачки 25. реч „предузећа” замењује се речју: „установа”, а речи „јавних предузећа” замењују се речима: „установа и организација чији је оснивач
Градска општина;”.
У истом члану и ставу мења се тачка 26. тако да иста
сада гласи:
„26) доноси нормативне акте у области радних односа,
о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
у Управи Градске општине, платама, накнадама и другим
примањима запослених у Управи Градске општине Стари
град, као и лица која бира, именује или поставља Скупштина, Веће или председник градске општине, у делу у коме та
питања нису регулисана другим општим актима.
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У истом члану и ставу, мења се тачка 34, тако да иста
сада гласи:
„34) организује спровођење поступка и доноси решења,
у име и за рачун Града Београда, о отуђењу из јавне својине Града Београда, грађевинског земљишта ради изградње
објеката до 1500 m2 бруто развијене грађевинске површине,
односно ради озакоњења објеката до 400 m2 бруто развијене
грађевинске површине;”.
У истом члану, у ставу 1. после тачке 34. додају се нове
тачке од 35. до 43, које гласе:
„35) доноси План јавних инвестиција градске општине;
36) доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града;
37) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета, као и других установа и организација чији је оснивач;
38) решава по жалбaма на закључке Регистратора у
складу са законом којим се уређује становање и одржавање
зграда;
39) доноси планове заштите и спасавања за подручје
Градске општине;
40) покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
41) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако
се појединачним актом или радњом државног органа или
органа Града Београда онемогућава вршење надлежности
Градске општине;
42) доноси програм развоја спорта на ниву градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на
нивоу Града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката у јавној својини Града на свом
подручју, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта на подручју градске општине;
43) стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде, у складу са законом и одлуком Скупштине града."
Члан 25.
У члану 78. Статута, после речи: „и других аката Скупштине Градске општине”, бришу се речи: „а најмање два
пута годишње”.
Члан 26.
У члану 82. став 1. Статута, мења се тачка 5. тако да иста
сада гласи:
„5) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Градске општине, председника градске општине и Већа Градске општине.”
У истом члану и ставу, у тачки 6. бришу се речи: „Скупштине Градске општине”.
Члан 27.
У члану 83. Статута, у ставу 2. реч „огласа” замењује се
речју „конкурса”.
У истом члану мења се став 5. тако да исти сада гласи:
„За начелника Управе Градске општине Стари град може
бити постављено лице које има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање пет година
радног искуства у струци.”
Члан 28.
Мења се члан 84. Статута тако да исти сада гласи:
„Начелник Управе за свој рад и рад Управе Градске општине одговара Већу Градске општине у складу са овим Статутом и актом о организацији Управе Градске општине, и
подноси извештај о свом раду најмање једанпут годишње.”
Члан 29.
Мења се члан 85. Статута, тако да исти сада гласи:
„Начелнику Управе Градске општине, престаје рад на
положају:
1. протеком времена на које је постављен;
2. подношењем оставке;
3. ступањем на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или органу Градске општине;
4. укидањем градске општине;
5. даном навршења 65. година живота, ако има најмање
15 година стажа осигурања;
6. ако му радни однос престане његовим писменим отказом;
7. разрешењем.”
Члан 30.
После члана 85. Статута, додаје се нови члан 85а. који
гласи:
„Члан 85а.
Веће Градске општине стари град решењем утврђује престанак рада на положају начелника Управе Градске општине, у року од осам дана од дана наступања разлога због којих је рад на положају престао.
Члан 31.
У члану 87. став 1. Статута, мења се тачка 2. тако да иста
сада гласи:
„2. обједињује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе Градске општине и исти доставља Већу градске општине на усвајање;”
Члан 32.
Члан 88. Статута мења се, тако да исти сада гласи:
„У кабинету председника градске општине Стари град
постављају се два помоћника председника градске општине
Стари град, и то за области економског развоја, урбанизама, омладинске политике и спорта и за области примарне
здравствене заштите, заштите животне средине и социјалне
заштите.
Помоћнике председника градске општине Стари град
поставља и разрешава председник градске општине Стари
град.
Помоћници председника градске општине Стари град
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају ми-
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шљења у вези са питањима која су од значаја за развој у
областима за које су постављени и врше друге послове по
налогу председника градске општине Стари град.
Помоћници председника градске општине Стари град се
постављају у кабинету председника градске општине Стари
град на период док траје дужност председника градске општине.”
Члан 33.
Иза члана 88. у поднаслову VI. после речи „ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ”, бришу се речи: „И ИМОВИНСКИХ ПРАВА”.
У члану 89. Статута, у ставу 1. после речи „правне заштите”, бришу се речи: „и имовинских права”.
Члан 34.
Члан 91. Статута мења се, тако да исти сада гласи:
„Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини Градске општине доношење акта којим ће се уредити
одређено питање из надлежности Градске општине, промену статута или других аката и расписивање референдума у
складу са законом и овим статутом.
О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина Градске
општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.
Број потписа грађана потребан за покретање грађанске
иницијативе износи 5% од укупног броја грађана са бирачким правом.
Управа Градске општине је дужна да на интернет презентацији Градске општине односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина градске општине.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са
бирачким правом на територији Градске општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе се спроводи у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежни одбор Скупштине Градске општине одлучује по примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка
јавне расправе.”
Члан 35.
Члан 92. Статута мења се, тако да исти сада гласи:
„Предлог за промену или доношење одговарајућег акта,
односно други предлог обухваћен грађанском иницијативом мора бити сачињен тако да се из њега јасно виде правци промена, односно решења о којима Скупштина Градске
општине треба да се изјасни.
Предлог из става 1. потписују чланови иницијалног одбора.
Прикупљање потписа грађана који учествују у грађанској
иницијативи траје најдуже седам дана, рачунајући од дана
који је у пријави министраству надлежном за унутрашње послове означен као почетни дан прикупљање потписа.
Грађанин се може само једном потписати на листи потписника народне иницијативе.”
Члан 36.
Члан 93. Статута мења се, тако да исти сада гласи:
„Грађани ради остваривања грађанске иницијативе
образују иницијативни одбор од најмање три члана који
имају бирачко право.
Иницијативни одбор може образовати посебне одборе
за прикупљање потписа на појединим местима.
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Иницијативни одбро доставља листу потписника грађанске иницијативе Скупштини Градске општине.
Надлежни орган Градске општине проверава да ли је листа потписника грађанске иницијативе сачињена у складу
са одредбама закона којим се уређује грађанска иницијатива и да ли је прикупљен потребан број потписа, при чему
разматра евентуалне примедбе грађана на поступак прикупљања потписа.
Када је листа потписника грађанске иницијативе сачињена у складу са одредбама закона којим се уређује грађанска иницијатива, а прикупљен је и довољан број потписа,
Скупштина Градске општине је дужна да одржи расправу и
да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана
од добијања предлога.”
Члан 37.
Члан 104. Статута мења се, тако да исти сада гласи:
„Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног
значаја за грађане са одређеног подручја, у Градској општини могу се образовати месне заједнице и други облици месне самоуправе, у складу са законом којим се уређује положај јединице локалне самоуправе.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице може поднети најмање 10% бирача, са пребивалиштем на
подручју на које се предлог односи и најмање једна трећина
одборника Скупштине Градске општине.
Скупштина Градске општине одлучује о образовању
нове и подручју за које се образује, промени подручја и укидању месне заједнице на свом подручју, већином од укупног
броја одборника Скупштине Градске општине, по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.
Актом о оснивању месне заједнице, утврђују се послови које врши месна заједница, органи и организација рада
органа, начин одлучивања, као и број чланова савета, поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад
месне заједнице.”
Члан 38.
После члана 104. Статута, додаје се нови члан 104а. који
гласи:
„Члан 104а.
Месна заједница, у складу са овим статутом и одлуком о
оснивању, разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на:
1. бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним
потребама;
2. заштиту и унапређење животне средине;
3. уређење и одржавање насеља и зелених површина;
4. стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет
комуналних услуга;
5. снабдевање и заштиту потрошача;
6. распоред пословног простора и утврђивање радног
времена;
7. развој пољопривреде;
8. одржавање културних и спортских манифестација,
као и активности везане за одмор и рекреацију старих лица;
9. одржавање стамбених зграда;
10. комуналну зоохигијену;
11. организовање противпожарне заштите;
12. и друга питања од значаја за грађане са свог подручја.
У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:
1. упућује иницијативе надлежним органима Градске
општине и Града за уређивање одређених питања и измену
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прописа и других аката из надлежности Градске општине,
односно Града;
2. остварује сарадњу са другим месним заједницама,
удружењима грађана, установама и јавним предузећима
које је основао Град Београд, односно Градска општина, органима Градске општине, удружењима и другим организацијама;
3. организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника;
4. обавештава грађане месне заједнице о активностима
које предузима;
5. учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива;
6. врши и друге послове, у складу са овим Статутом и
актима месне заједнице.
У вршењу својих послова, месна заједница је дужна да
уважава интерес грађана Градске општине, односно Града у
целини.
Уколико орган одређен Статутом Градске општине сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
Уставом и законом, дужан је да о томе обавести Градско
веће Града Београда.”
Члан 39.
После члана 104а. Статута, додаје се нови члан 104б.
који гласи:
„Члан 104б.
У месној заједници образује се савет месне заједнице,
као основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице, који бира Скупштина Градске општине.
Чланове Савета месне заједнице бира Скупштина Градске општине на предлог збора грађана који се сазива за подручје месне заједнице.
Збор грађана из става 2. овог члана, може предложити
највише двоструко већи број чланова Савета месне заједнице од броја чланова Савета који је утврђен актом о оснивању месне заједнице.
Председника Савета месне заједнице бира савет из реда
својих чланова, тајним гласањем, већином од укупног броја
чланова Савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1. доноси статут месне заједнице;
2. доноси финансијски план месне заједнице и програме
развоја месне заједнице;
3. бира и разрешава председника месне заједнице;
4. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и
других делатности на подручју месне заједнице;
5. доноси пословник о раду Савета месне заједнице и
друге акте из надлежности месне заједнице;
6. покреће иницијативу за доношење нових или постојећих прописа Градске општине, односно Града;
7. врши друге послове из надлежности месне заједнице,
утврђене овим Статутом, актом о оснивању месне заједнице или Статутом или другим прописом Града.
Члан 40.
После члана 104б. Статута, додаје се нови члан 104в.
који гласи:
„Члан 104в.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1. средстава утврђених одлуком о буџету Градске општине, укључујући и самодопринос,
2. донација и;
3. прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
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Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Веће Градске општине Стари град, у складу са
овим статутом.
Члан 41.
После члана 104в. Статута, додаје се нови члан 104г. који
гласи:
„Члан 104г.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) Савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника Савета у року од месец дана
од дана избора чланове Савета месне заједнице од стране
Скупштине Градске општине или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине Градске општине.
Одлуку о распуштању Савета месне заједнице доноси
Скупштина Градске општине, на предлог Већа Градске општине.
Члан 42.
После члана 104г. Статута, додаје се нови члан 104д. који
гласи:
„Члан 104д.
Одлуком Градске општине може се свим или појединим
месним заједницама поверити вршење одређених послова
из надлежности Градске општине, уз обезбеђивање за то
потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1.
овог члана полази се од значаја тих послова за задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана са одређеног подручја.
За обављање одређених послова из надлежности Управе Градске општине, посебно у вези са остваривањем права
грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама.
Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог
вршења, одређује председник градске општине, на предлог
начелника Управе Градске општине.”
Члан 43.
После члана 105. Статута додаје се нови поднаслов
„Увид, прибављање и обрада података”, и нови члан 105а.
који гласи:
„Члан 105а.
Органи Градске општине, у поступку решавања о правима, обавезама или правним интересима физичког или
правног лица, односно друге странке, по службеној дужности, у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађују
податке из евиденција, односно регистара које у складу са
посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци
јавних овлашћења.
Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у поступку из става 1. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података
о личности.
У поступку из става 1. овог члана органи Градске општине могу вршити увид, прибављати и обрађивати само
оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.”
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Члан 44.
У члану 107. Статута Градске општине Стари град речи:
„заштиник грађана”, у одређеном падежу замењују се речима „локални омбудсман”, у одговарајућем падежу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Прописи Градске општине ускладиће се са одредбама
ове одлуке најкасније у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Прописи Градске општине остају на снази до њиховог
усклађивања са одредбама ове одлуке.
Изузетно, од става 1. овог члана, Одлука Скупштине
Градске општине којом се уређује положај правобранилаштва Градске општине Стари град, ускладиће се у складу,
на начин и у роковима предвиђеним одлуком Града којом се
уређује Градско правобранилаштво Града Београда.
Члан 46.
Управа Градске општине преузеће од Градске управе Града Београда незавршене предмете који се односе на доношење решења о озакоњењу објеката у складу са овом одлуком
и Статутом Града, најкасније до 1. јануара 2020. године.
Члан 47.
Одредбе члана 1. ове одлуке које се односе на спровођења обавезног поступка јавне расправе приликом припреме
статута, буџета (у делу планирања инвестиција), примењују се почев од примене Одлуке о буџету Градске општине за
2020. годину.
Одредбе члана 4. ове одлуке које се односе на доношење
решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и осталих аката у поступку обједињене процедуре, као и других аката за изградњу објеката од стране
Градске општине примењују се од 1. новембра 2019. године.
Одредбе члана 4. ове одлуке, и то тач. 6, 17, 19, 24, 26 и
32, као и одредбе члана 5. и члана 24. став 8. тач. 42. и 43.
ове одлуке које се односе на финансирање надлежности
Градске општине, примењују се почев од примене Одлуке о
буџету Градске општине за 2020. годину.
Одредбе члана 16. ове одлуке које се односе на број чланова Већа Градске општине примењује се након спроведених избора за одборнике Скупштине Градске општине одржаних после ступања на снагу ове одлуке.
Одредбе члана 22. ове одлуке које се односе на постављање помоћника председника Градске општине примењују се након спроведених избора за одборнике Скупштине Градске општине одржаних после ступања на снагу ове
одлуке.
Одредбе члана 23. ове одлуке које се односе на брисање
послова заштите имовинских права примењују се најкасније до 1. јануара 2020. године.
Члан 48.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-47/19, 27. августа 2019. године
Председница
Мила Поповић, ср.
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Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници одржаној 27. августа 2019. године, на основу члана
34. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16,
75/17 и 105/18), а у вези одредби Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I. Мења се став I. Решењa о образовању Изборне комисије (I-01: број 020-4-8/16 од 14. фебруара 2017. године, 020-452/17 од 19. октобра 2017. године, 020-4-81/17 од 26. децембра
2017. године, 020-4-34/18 од 14. јуна 2018. године, 020-4-54/18
од 9. октобра 2018. године, 020-4-8/19 од 7. марта 2019. године, 020-4-20/19 oд 16. маја 2019. године) које је донела Скупштина Градске општине Стари град, на тај начин што се:
– у тачки 1. решења, разрешава функције
заменика председника: Кнежевић Јован дипломирани
правник, из Београда, Улица капетан Мишина број 26, на предлог Одборничке групе „Србија побеђује – Александар Вучић”;
– у тачки 4. решења, разрешава функције
члана: Петровић Никола, из Београда, Улица Влајковићева 22, на предлог Одборничке групе „Србија побеђује –
Александар Вучић”.
II. У свему осталом Решење I-01 број 020-4-8/16 од 14. фебруара 2017. године, са изменама и допунама остаје на снази.
III. Против овог решења, допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења решења.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-49/19, 27. августа 2019. године
Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници одржаној 27. августа 2019. године, на основу члана
60. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16,
75/17 и 105/18), и чл. 6. и 16. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”,
бр 9/11, 85/15, 94/16 и 133/16), на предлог Административне
комисије Скупштине Градске општине Стари град, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ)
I. Мења се став I. Решењa о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) I-01:
број 020-4-35/18 од 14. јуна 2018. године, које је донела
Скупштина Градске општине Стари град, на тај начин што
се у тачки I:
– разрешава функције
– председника Савета, Мајер Игор, из Београда, Улица
Страхињића бана 14, због поднете оставке;
– именује:
– за председника Савета, Вуковић Бранислав, из реда одборника, из Београда, Улица Џорџа Вашингтона 2, на предлог
Одборничке групе „Чувари Старог града – Марко Бастаћ”.
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II. У свему осталом решење I-01 број 020-4-35/18 од 14.
јуна 2018. године остаје на снази.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-48/19, 27. августа 2019. године
Председница
Мила Поповић, ср.
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ни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац „ Лазаревац под бројем I01.01-XII/19-1-ван. донео на
седници одржаној 25. јуна 2019. године.
II. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац
II – број 06-190.6/2019, 12. августа 2019. године
Заменик председника
Милоје Живановић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oдржаној 27. августа 2019. гoдинe, на основу члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени
лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15,
94/16, 75/17 и 105/18) и члaнa 15. Одлуке о оснивању Установе културе „Стари град” („Службени лист Града Београда”, бр. 8/10, 43/13, 94/16 и 91/18), а у вези члана 74. Закона
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– исправка), а по захтеву број 403-17/19, Установа културе
„Стари град”, Улица капетан Мишина 6а, у својству оснивача, доноси

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на ванредној седници одржаној 25. јуна 2019. године на основу члана 28. став 1. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 39. Статута Јавног предузећа
за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац једногласно
је донео

ОДЛУКУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „СТАРИ
ГРАД” ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ
ГРАД „СТАРИ ГРАД” ЗА 2020. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне финансијског плана пословања УК „Стари град” за 2019. годину, број 233/19
и предлог програма рада УК „Стари град” за 2020. годину
број 234/19, који је донео Управни одбор Установе културе,
на седници од 2. јула 2019. године.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-50/19, 27. августа 2019. године
Председница
Мила Поповић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ
Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној
12. августа 2019. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 48/08, 119/16 и и
71/18), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
I. Даје се сагласност на одлуку о допуни Одлуке о ценама
услуге одржавања јавних зелених површина, коју је Надзор-

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац број I01.01-X/17-3-5 од
22. децембра 2017. године, на коју је сагласност дало Веће
Градске општине Лазаревац II-број 06-3.6/2018 од 8. јануара 2018. године са Одлуком Надзорног одбора Предузећа о
измени и допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних
зелених површина број: I01.01-XXIX/19-6-1 од 26. фебруара
2019. године на коју је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац II-број 06-79.17/2018 од 8. априла 2019. године
допуњава тако што се:
У одељку А – дрвећа додаје се редни број 7. Декоративно
одржавање стабала са позицијама:
– 7.1. Набавка, транспорт и ручно разастирање белог
облутка фракције 40–60 mm (у цену урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а
43.400,00 динара/m3, ПДВ 4.340,00 динара, цена са ПДВ-ом
47.740,00 динара/m3;
– 7.2 Ручно разастирање белог облутка фракције 40-60
mm (у цену урачунат транспорт и постављање одговарајуће
агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 3.400,00 динара/m3,
ПДВ 340,00 динара, цена са ПДВ-ом 3.740,00 динара/m3;
– 7.3. Набавка, транспорт и ручно разастирање бојеног
малча од коре дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д=
6–8 cm (у цену урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 1.540,00 динара/m2, ПДВ
154,00 динара, цена са ПДВ-ом 1.694,00 динара/m3;
– 7.4. Ручно разастирање бојеног малча од коре дрвета
гранулације 1–3 cm око садница, д= 6–8 cm (у цену урачунат транспорт и постављање одговарајуће агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 540,00 динара/m2, ПДВ 54,00 динара,
цена са ПДВ-ом 594,00 динара/m3.
У одељку Г – травњаци после редног броја 19. додају се
следеће позиције.
– 20. Набавка, транспорт и ручно разастирање белог облутка фракције 40–60 mm (у цену урачунато и постављање одгова-
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рајуће агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 43.400,00 динара/
m3, ПДВ 4.340,00 динара, цена са ПДВ-ом 47.740,00 динара/m3,
– 21. Ручно разастирање белог облутка фракције 40–60
mm (у цену урачунат транспорт и постављање одговарајуће
агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 3.400,00 динара/m3,
ПДВ 340,00 динара, цена са ПДВ-ом 3.740,00 динара/m3,
– 22. Набавка, транспорт и ручно разастирање бојеног
малча од коре дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д=
6–8 cm (у цену урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 1.540,00 динара/m2, ПДВ
154,00 динара, цена са ПДВ-ом 1.694,00 динара/m3,
– 23. Ручно разастирање бојеног малча од борове коре
дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д= 6-8 cm (у цену
урачунат транспорт и постављање одговарајуће агротекстил фолије) – цена без ПДВ-а 540,00 динара/m2, ПДВ 54,00
динара, цена са ПДВ-ом 594,00 динара/m3.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац број
I01.01-X/17-3-5 од 22. децембра 2017. године са Одлуком
Надзорног одбора Предузећа о измени и допуни Одлуке о
ценама услуге одржавања јавних зелених површина број
I01.01-XXIX/19-6-1 од 26. фебруара 2019. године се не мењају и остају на снази.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XII/19-1 – ван., 25. јуна 2019. године
Председник
Александар Ракић, ср.

Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној
12. августа 2019. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 48/08, 119/16 и и
71/18), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
I. Даје се сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о ценама погребних услуга, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под
бројем I01.01-XXXIII/19-4 донео на седници одржаној 30.
маја 2019. године.
II. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац
II – број 06-190.7/2019, 12. августа 2019. године
Заменик председника
Милоје Живановић, ср.

28. август 2019.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 30.
маја 2019. године, на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и
104/16) и члана 36. Статута Јавног предузећа за комуналну
привреду „Лазаревац” Лазаревац једноглано је донео

ОДЛУКУ
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Одлука Надзорног одбор Јавног предузећа за комуналну
привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама погребних услуга број 091-V/13-2-1 од 23. децембра 2013. године на коју је
сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац II – број
06-337.4/2013 од 30. маја 2013. године са Одлукама Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама погребних услуга број 091-II/14-1-ВАН. од 7. јула 2014. године, број
I01.01-II/17-4 од 8. маја 2017. године и број I01.01-X/17-3-2
oд 22. децембра 2017. године допуња се тако што се:
После редног броја 15. додаје редни број 15а која гласи:
„Услуга послуживања у парастос сали – два извршиоца”,
цена 1.000,00 динара са ПДВ-ом по започетом сату.
После редног броја 26. додаје редни број 26а која гласи:
„Израда умрлица – црно бела штампа”, цена 30,00 динара
са ПДВ-ом по комаду.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама погребних услуга број 091-V/13-2-1 од 23. децембра
2013. године са Одлукама Надзорног одбора о изменама и
допунама Одлуке о ценама погребних услуга број 091-II/141-ВАН. од 7. јула 2014. године, број I01.01-II/17-4 од 8. маја
2017. године и број I01.01-X/17-3-2 oд 22. децембра 2017. године се не мењају и остају на снази.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXXIII/19-4, 30. маја 2019. године
Председник
Александар Ракић, ср.

Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној
12. августа 2019. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 48/08, 119/16 и
71/18), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Даје се сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац, коју је Надзорни од-

28. август 2019.
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бор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”
Лазаревац под бројем I01.01–XXXV/19-3 донео на седници
одржаној 31. јула 2019. године .
II. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац
II – број 06-190.8/2019, 12. августа 2019. године
Заменик председника
Милоје Живановић, ср.
Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 31.
јула 2019. године на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) и члана 39. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац једногласно је донео

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА
ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама за паркирање
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на општим јавним паркиралиштима на територији Градске
општине Лазаревац број 091-XI-/14-3-2 од 22. октобра 2014.
године, на коју је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац II – број 06-173.3/2014 од 3. новембра 2014. године
допуњава тако што се:
– Под редним бројем 26 – Назив: „Дневна карта ДК” у
одељку „Напомена” додаје следећи текст: „Уколико корисник дневну карту уплати у року од осам дана од дана њеног издавања вредност дневне карте се умањује за 50%”.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац број
091-XI-/14-3-2 од 22. октобра 2014. године године се не мењају и остају на снази.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXXV/19-3, 31. јула 2019. године
Председник
Александар Ракић, ср.
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28. август 2019.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београд – пешачке зоне – – –
Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних
возила и снабдевање на територији града Београда – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за блок између улица: Незнаног јунака,
Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића,
Градска општина Савски венац – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, градска
општина Стари град – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, градске
општине Чукарица, Раковица и Вождовац– – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за подручје између улица: Делиградске,
Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и
ауто-пута, градскa општинa Савски венац – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске
и Цетињске, градскa општинa Стари град – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу,
градскa општинa Стари град – – – – – – – – – – – –

Страна
Акти градских општина

1
2

4

5

6

8

9

10

СТАРИ ГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град– – –
Одлука о потврђивању мандата одборници
Скупштине Градске општине Стари град– – – – – –
Одлука о промени Статута Градске општине
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана пословања УК „Стари град”
за 2019. годину и Предлог програма рада Установе
културе Градске општине Стари град „Стари град”
за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12
12
12
20
20

21

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних зелених површина са Одлуком – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Одлуке о ценама погребних услуга са Одлуком – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама за паркирање на општим
јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком – – – – – – – – – – – –

21
22

22

„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

