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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 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника
Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАДЗИЂИВАЊЕ СКЛОНИШТА У НАСЕЉУ БОРЧА – БЛОК
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХОПОВСКE, ДУНАВСКЕ ДИВИЗИЈЕ, КОВИЛОВСКE И РАНКА МИЉИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Хоповскe, Дунавске дивизије, Ковиловскe и Ранка Миљића,
градска општина Палилула (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка
Миљића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,77 hа.
5. У оквиру намене простора измена Плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. 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).

Цена 265 динара

7. 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 надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица
Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића,
Градска општина Палилула.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка
Миљића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,77 hа.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3162/2017-V-04 од 15. децембра 2017. 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 подлежe обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/18 од 15. јануара 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
3885/1 од 26. јануара 2018. године), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-10/2018-V–04 oд 25.
јануара 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр.
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1810/1 од 26. јануара 2018. године) доставили су мишљења
у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана
Завод за заштиту природе Србије није доставио тражено
мишљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласан са Предлогом
решења о неприступању стратешкој процени 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 350.14-2/18, 31. јануара 2018. године
Заменик
Милош Вуловић, 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 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника
Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАДЗИЂИВАЊЕ СКЛОНИШТА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА
РАТКА МИТРОВИЋА, ЈАБЛАНИЧКЕ И ШАВНИЧКЕ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Чукарица, блок
између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,4 hа.
5. У оквиру намене простора Измена плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. 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 среди-
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ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Oбра зложење
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана плана детаљне регулације за
надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Чукарица, блок између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,4 hа.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3140/2017-V-4 од 15. децембра 2017. 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 подлежe обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-3/18 од 15. јануара 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
3918/1 од 26. јануара 2018. године), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-11/2018-V-04 oд 25.
јануара 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис
бр. 1811/1 од 26. јанаура 2018. године) и Завод за заштиту
природе Србије (допис 03 бр. 020-120/2 од 26. јануара 2018.
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 бр. 350.14-3/18, 31. јануара 2018. године
Заменик
Милош 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 и 145/14) и члана 58. Одлуке о
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАДЗИЂИВАЊЕ СКЛОНИШТА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦA
ЈУРИЈА ГАГАРИНА, ДР ИВАНА РИБАРА, САВСКОГ
НАСИПА И ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, ГРАДСКА
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, градска општина
Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд,
блок између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 8,5 hа.
5. У оквиру намене простора Измена плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. 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).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Београд” 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 надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина,
Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице,
градска општина Нови Београд.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, блок
између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског
насипа и интерне саобраћајнице, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 8,5 hа.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
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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 (бр. 501.3-164/2017-V-4 од 18. децембра
2017. 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 подлежe обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-4/18 од 15. јануара 2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на
мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
3923/1 од 24. јануара 2018. године), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-12/2018-V–04 oд 25.
јануара 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис
бр. 1812/1 од 26. јануара 2018. године) и Завод за заштиту
природе Србије (допис 03 бр. 020-121/2 од 26. јануара 2018.
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 бр. 350.14-4/18, 31. јануара 2018. године.
Заменик
Милош Вуловић, 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 и 145/14) и члана 58. Одлуке о
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ОПШТИНА ЗЕМУН,
РАДИ НАДЗИЂИВАЊА СКЛОНИШТА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦA МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА,
КРАЉА МИЛАНА ЗЕТСКОГ И СТЕВАНА ДУБАЈЧИЋА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради надзиђивања
склоништа у блоку између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића (у даљем
тексту: измена и допуна планa детаљне регулације).
2. Израда измена и допуна планa детаљне регулације
биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку
спровођења јавне набавке и које је дужно да нацрт плана
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
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3. Средства за израду измена и допуна планa детаљне
регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар
Михајла Пупина 117а.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине
Земун, део насеља Батајница, блок између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 34,17 hа.
5. У оквиру намене простора измена и допуна планa детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да измене и допуне планa 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 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације измена
и допуна планa детаљне регулације.
Oбра зложење
Изради измена и допуна Планa детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана
детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради
надзиђивања склоништа у блоку између улица Мајора Зорана
Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Земун, део насеља Батајница, блок између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 34,17 hа.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће ЈП за склоништа, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
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јавне набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од
12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-142/2017-V-04
од 15. децембра 2017. године), утврдио је да предметне измене и допуне планa детаљне регулације не представљају
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-5/18 од 15. јануара 2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на
мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
3927/1 од 26. јануара 2018. године), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-13/2018-V–04 oд 26.
јануара 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис
бр. 1813/1 од 26. јануара 2018. године) и Завод за заштиту
природе Србије (допис 03 бр. 020-122/2 од 29. јануара 2018.
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 бр. 350.14-5/18, 31. јануара 2018. године
Заменик
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници,
одржаној 26. марта 2018. године, на основу чл. 137. и 138.
Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 4. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у
области спорта у Београду („Службени лист Града Београда”, број 57/13) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и
35/13), донела је

ОД Л У КУ
О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми,
начин и поступак доделе средстава из буџета Градске оп-

штине Палилула, ради задовољавања потреба и интереса
грађана у области спорта на подручју градске општине Палилула (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Финансијска средства за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на подручју општине обезбеђују се у буџету Oпштине.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, а сходно
Закону о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), имају
следеће значење:
– спортске активности јесу сви облици физичке и умне
активности који, кроз неорганизовано или организовано
учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке
спремности и духовног благостања, стварање друштвених
односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
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– спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, односно
омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање
учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским
активностима и планирање и вођење спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема
и спортских приредба; обезбеђење и управљање спортском
опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање,
усавршавање и информисање у области спорта; научно-истраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетингу спорту; саветодавне и стручне услуге у
спорту; спортско посредовање;
– спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта
која обухвата бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или унапређивања
сопствених резултата, у свим сегментима популације;
– спортско такмичење јесте спортска приредба која се
одвија према унапред утврђеним и познатим спортским
правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији
је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа над противником или постизање извесног унапред одређеног спортског резултата;
– перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Национапном категоризацијом
спортиста, у категорију перспективних спортиста;
– спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са законом;
– спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;
– категорисани спортиста јесте спортиста који је на
основу остварених спортских резултата рангиран у складу
са Националном категоризацијом спортиста;
– спортска рекреација (рекреативни спорт, спорт за све,
масовни спорт) јесте област спорта која обухвата добровољно бављење физичким вежбањем, односно спортским
активностима ради одмора, освежења, забаве, унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата и
ради задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем,
у свим сегментима становништва;
– спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или самостално, у складу са Законом о спорту и спортским правилима;
– професионални спортски клуб јесте спортска организација (клуб) која тај статус има у складу са спортским правилима или у којој најмање 50% регистрованих спортиста
сениора има статус професионалног спортисте у односу на
број регистрованих спортиста сениора регистрованих код
надлежног националног гранског спортског савеза за такмичарску сезону;
– спортска екипа је организациона јединица спортске
организације која окупља спортисте и спортске стручњаке
из одређене гране спорта који учествују у одређеном рангу
такмичења које организује надлежни национални грански
спортски савез;
– аматерско спортско такмичење је спортско такмичење
које тај статус има у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и у коме може
наступити највише 20% професионалних спортиста;
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– организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговорност одпучује о организовању и спровођењу одређене спортске приредбе, њоме управља и води је, у
складу са законом и спортским правилима;
– организација у области спорта јесте свако правно лице
и предузетник које се бави организовањем спортских активности и обављањем спортских делатности у складу са
законом.
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
задовољавање обезбеђују средства из буџета Општине су:
– подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
– изградња, одржавање и опремање спортских објеката
на подручју општине, а посебно јавних спортских терена у
стамбеним насељима или у њиховој близини и школских
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
– организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину;
– обезбеђење услова и организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
– учешће спортских организација са подручја општине у
домаћим и европским клупским такмичењима;
– физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт на општинском нивоу (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава,
општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
– делатност организација у области спорта чији је оснивач Општина;
– делатност организација у области спорта са седиштем
на подручју општине, а које су од посебног значаја за Општину;
– унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
– стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
– активности у циљу спречавања негативних појава у
спорту (допинг; насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.);
– едукације, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
– периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на подручју општине;
истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
– унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са подручја општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
– рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката чији је корисник Општина и спортских
објеката и сала на подручју општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина
за тренирање учесницима у систему спорта;
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– награде и признања за постигнуте спортске резултате
и допринос развоју спорта;
– програми за децу школског узраста који се реализују
за време зимског и летњег школског распуста.
Члан 5.
Потребе и интереси грађана у области спорта на подручју општине, из члана 4. одлуке, остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката (у даљем
тексту: програм) и то:
1. за тач. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. и 16. на годишњем
нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);
2. за тач. 4, 9, 11, 15. и 17. по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм);
Носиоци програма, који поднесу годишњи програм у
којем су обухваћене и активности за које се сагласно овој
одлуци подноси посебни програм, не могу за исте активности да конкуришу и у том посебном програму.
Члан 6.
Право на финансирање или суфинансирање програма
из члана 5. тач. 1. и 2. имају организације у области спорта.
Организације у области спорта за добијање буџетских
средстава за реализацију програма (годишњих и посебних)
морају испуњавати следеће опште услове:
– да су регистроване у складу са законом;
– да искључиво или претежно послују на недобитној
основи;
– да имају седиште на подручју општине када конкуришу за годишњи програм, односно седиште на подручју града Београда када конкуришу за посебне програме;
– да активно обавља делатност најмање годину дана;
– да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању развоја спорта на подручју
општине;
– да је програм у складу са законом, општим актима
организације и спортским правилима надлежног савеза у
области спорта;
– да испуњавају у складу са законом прописане услове за
обављање делатности које су у вези са програмом;
– да су доставили извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета Општине, уколико је био носилац
програма претходне године;
– да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку
или под привременом забраном обављања делатности;
– да немају блокаду пословног рачуна;
– да немају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
– да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњене за прекршајни или привредни преступ у вези
са делатношћу.
Члан 7.
Спортски савез општине Палилула, као територијални
спортски савез, за Општину обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење спорта на
нивоу општине сходно закону и овој одлуци.
Члан 8.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са
овом одлуком, подносе следеће организације:
Спортски савез општине Палилула – предлог свог годишњег програма и посебног програма и предлог годишњих
програма својих чланова (члан 5. став 1, тачка 1. ове одлуке);
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Власник, односно корисник земљишта или спортског
објеката предлог свог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта од посебног значаја
за развој спорта на подручју општине (члан 5. став 1. тачка 1.)
Организације у области спорта које имају седиште на
подручју града Београда када конкуришу за посебне програме (члан 5. став 1. тачка 2.).
Члан 9.
Општи критеријуми за вредновање годишњих и посебних програма су:
– реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
– отвореност и доступност активности предвиђених
програмом;
– референтност и стручност носиоца програма;
– мерљивост односа резултата и уложених средстава;
– да се програм реализује у текућој години;
– да се програм реализује на подручју општине и за грађане општине, осим програма припрема и учешћа на такмичењима;
– да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова
програма из сопствених средстава или неког другог извора.
Члан 10.
Јавни позив (конкурс) расписује председник општине и
објављује се на огласној табли и званичном сајту Општине.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се услови и критеријуми које треба да испуни предложени програм, а посебно:
– предмет јавног позива;
– рок до кога морају бити поднети предлози програма и
орган коме се подносе;
– место, време и лице код кога се може добити документација у вези са јавним позивом;
– датум обавештавања носилаца програма о одобреним
програмима;
– крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена
средства и
– друга питања у вези са јавним позивом.
Члан 11.
За оцену годишњих и посебних програма у области
спорта, председник општине образује Комисију за спорт и
рекреацију (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има пет чланова од којих се један именује на
предлог Спортског савеза општине Палилула, остале чланове предлаже и решењем именује председник општине.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља организациона јединица Управе Градске општине Палилула која је надлежна за
област друштвених делатности.
Члан 12.
Поступак подношења програма, оцене и одобравања
програма, доделе средства за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле реализације одобрених програма врше се у складу са Законом
о спорту (у даљем тексту: закон), Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи ин-
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терес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16)
и другим подзаконским актима министарства надлежног
за послове спорта, подзаконским актима Града Београда у
области спорта, као и овом одлуком.
Правилником о одобравању и финансирању програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на подручју градске општине Палилула биће утврђена ближа мерила, критеријуми и начин одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини и доделе средства; изглед и садржина
предлога програма и документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли реализације одобрених програма и друга питања којима
се ближе уређује поступак одобравања програма и доделе
средства из буџета Општине.
Правилник о одобравању и финансирању програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на подручју градске општине Палилула доноси Веће
општине на предлог Комисије из члана 11. ове одлуке.
Члан 13.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога
годишњих и посебних програма, Комисија сачињава образложен предлог годишњих и посебних програма у области
спорта на подручју општине за наредну буџетску годину,
који могу да се финансирају из буџета Општине и предлаже
износ средстава за сваки појединачни програм.
На образложени предлог Комисије Веће Општине доноси одлуку о финансирању одобрених програма.
Члан 14.
Права и обавезе носилаца програма чији је програм одобрен на основу члана 12. став 2. ове одлуке, уређује се уговором о додели средстава за реализацију програма (у даљем
тексту: уговор). Са носиоцем одобреног годишњег, односно
посебног програма председник општине потписује уговор,
уз претходно добијену сагласност Правобранилаштва Градске општине Палилула.
Члан 15.
Спортском савезу општине Палилула и другим организацијама у области спорта може се изузетно одобрити одређени програм којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта на подручју општине из члана 4.
ове одлуке и на основу поднетог предлога програма у току
године, без јавног позива у случају када је у питању програм
од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у општини и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у
роковима утврђеним законом, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
О додели средстава из става 1. овог члана одлучује Веће
општине, на предлог Комисије, у износу до 20% средстава
од укупних средстава опредељених за ову намену.
Члан 16.
Носиоци одобрених годишњих и посебних програма
обавезни су да комисији, на њен захтев, као и у року који
је предвиђен уговором, достављају периодичне извештаје о
фази реализације програма, финансијске извештаје, као и
завршни извештај и оверене копије финансијске документације о утрошку одобрених средстава најкасније 30 дана од
завршетка реализације програма и исплате средстава. Ове-
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рене копије финансијске документације Комисија је дужна
да у року од седам дана достави организационој јединици
Управе општине, надлежној за послове финансија.
Председник општине, на предлог Комисије, може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано
раскинути уговор ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Члан 17.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска
средства, дужни су да у достављеном завршном извештају
образложе разлоге због којих та средства нису утрошена и
да их врате у буџет Општине.
Члан 18.
Носилац одобреног програм чини доступним јавности
извештаје о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај доставља Комисији.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта мора бити истакнуто да се програм
финансира средствима из буџета Општине.
Члан 19.
Спортски савез општине Палилула као овлашћени предлагач годишњих програма организација у области спорта, прати реализацију одобрених годишњих програма и на
крају реализације програма подноси извештај Комисији
о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче
озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма и
пре тога.
Организације у области спорта су у обавези да Спортском савезу општине Палилула пруже све потребне информације и омогуће увид у сва документа и све активности
везане за реализацију програма, као и да им достављају
примерак извештаја о реализацији програма.
Члан 20.
Комисија, по завршетку одобреног програма и добијању
извештаја о реализацији програма, врши анализу реализације програма и постизања планираних ефеката.
Ако програм није успешно реализован, Комисија обавештава надлежну организациону јединицу Општине о мерама које су предузете ради утврђивања одговорности због
неуспешне реализације одобреног програма.
Члан 21.
Комисија за спорт и рекреацију, у складу са овом одлуком биће образована у року од осам дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 22.
Правилник о одобравању и финансирању програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на подручју градске општине Пaлилулa биће донет у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 23.
Ова oдлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-3/2018-I-7, 26. марта 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
16/10 и 35/13), а имајући у виду тач. 3. и 4. Одлуке о престанку
рада и постојања и брисању Јавног предузећа за управљање и
коришћење пословним простором „Пословни центар општине
Палилула” и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” од стране Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, број 106/16) и
чланa 375. Закона о облигационим односима („Службени лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и 57/89, „Службени
лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља), доноси

ОД Л У КУ
За потраживања стара преко три године од дана доспелости, која се односе на неплаћене закупнине по основу закупа пословних просторија којима је закључно са 30.
новембраом 2016. године управљало Јавно предузеће за
управљање и коришћење пословним простором „Пословни
центар општине Палилула” Београд, Цвијићева 78, а чији је
правни следбеник Градска општина Палилула, неће се покретати судски поступци за наплату потраживања.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-4/2018-I-7, 26. марта 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.
Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу чл. 14. и 25. Статута
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 16/10 и 35/13), а сагласно одредбама Закона о обнови
након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”,
број 112/15) и Упутствa о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ”,
број 27/87), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НАКОН
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. У Одлуци о образовању општинске Комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода
на територији градске општине Палилула, („Службени лист
Града Београда”, број 70/16), врши се следећа измена:
1. разрешава се Дејан Срејић дужности председника Комисије;
2. именује се Драшко Алорић за председника Комисије.
II. У осталом делу Одлука о образовању Општинске
комисије за процену штете настале након елементарних и
других непогода на територији градске општине Палилула,
остаје непромењена.
III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-5/2018-I-7, 26. марта 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон),
члана 59. став 3, члана 134. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 21/16), члана 1. тачка 2, чл.
2, 4, 5. и 6. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 –
др. закон, 63/06 – исправка др. закона, 116/08 – др. закон,
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др.
закон), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), Анекса посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, бр. 25/15
и 50/15), чл. 50. и 51. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС”, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15),
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен
текст и 2/12), члана 25. Статута Градске општине Палилула
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13),
а у вези Одлуке Уставног суда Републике Србије, број: IУо183/2016 од 21. децембра 2017. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 117/17, доноси

ПРА ВИЛНИК
О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У
УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се звања, занимања, плате,
накнаде плата, накнаде трошкова и друга примања службеника и намештеника запослених у Управи Градске општине
Палилула (у даљем тексту: запослени у Управи).
II. ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ
Члан 2.
Запослени у Управи стичу звања у складу са условима
утврђеним Законом о запосленима у АП и ЈЛС и овим правилником.
Занимања у Управи примењују се за запослене са одговарајућом школском спремом за које се не утврђују звања,
у смислу овог правилника, а сходно Закону о систему плата
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр.
18/16, 108/16 и 113/17).
Члан 3.
Звања у оквиру високе стручне спреме на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
стичу се под следећим условима:
1. звање САМОСТАЛНОГ САВЕТНИКА може стећи службеник у Управи Градске општине Палилула, који
има стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, спе-
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цијалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци;
2. звање САВЕТНИКА може стећи службеник у Управи
Градске општине Палилула који има стечено високо образовање на основним академским 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 и најмање три године радног искуства у струци;
3. звање МЛАЂЕГ САВЕТНИКА може стећи службеник
у Управи Градске општине Палилула који има стечено високо образовање на основним академским 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 и приправнички стаж.
Члан 4.
Звања у оквиру високе стручне спреме на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
стичу се под следећим условима:
1. звање САРАДНИКА може стећи службеник у Управи
Градске општине Палилула који има високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основим струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци;
2. звање МЛАЂЕГ САРАДНИКА може стећи службеник у Управи Градске општине Палилула који има високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основим струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
Члан 5.
Звања у оквиру средње стручне спреме стичу се под следећим условима:
1. звање ВИШЕГ РЕФЕРЕНТА може стећи службеник у
Управи Градске општине Палилула који има стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци;
2. звање РЕФЕРЕНТА може стећи службеник у Управи
Градске општине Палилула који има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци;
3. звање МЛАЂЕГ РЕФЕРЕНТА може стећи службеник у
Управи Градске општине Палилула који има стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
Члан 6.
Занимања у Управи примењују се за запослене за које се
не утврђују звања у смислу чл. 3, 4. и 5. овог правилника,
и то ВКВ радник, КВ радник, неквалификовани радник, возач, дактилограф.
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Члан 7.
Решења о утврђивању коефицијената запослених доноси начелник Управе, на основу овог правилника.
Члан 8.
Запослени у Управи може стећи непосредно више звање
у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбом о оцењивању државних службеника и другим прописима.
Решење о стицању звања доноси начелник Управе.
III. ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
1. Утврђивање плата
Члан 9.
Плате запослених у Управи утврђују се на основу:
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2. коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент);
3. додатка на плату и
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 10.
Основицу утврђује Влада Републике Србије, у складу са
законом.
Члан 11.
Kоефицијент изражава сложеност послова, одговорност,
услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 12.
Додатак на плату припада за:
1) време проведено у радном односу (минули рад) – у висини од 0,4% од основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца, у смислу члана 1. Законa
о платама у државним органима и јавним службама;
2) дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописима (прековремени рад);
3) рад на дан државног и верског празника;
4) дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка
на терену (теренски додатак);
5) рад ноћу (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана),
ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Додатак на плату из става 1. тач. 2) – 5) овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној прописима о раду.
Члан 13.
Плата утврђена у смислу члана 9. овог правилника, исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном
времену које се сматра пуним.
Обрачун плате врши се на основу евиденције о присуству на раду, коју оверава руководилац организационе јединице.
Плата се исплаћује по истеку месеца на који се односи.
Члан 14.
За обрачун и исплату плата запослених у Управи до доношења посебних прописа којим се утврђују коефицијенти
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службеника и намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе примењују се коефицијенти утврђени постојећим прописима:
ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА

Основни ГРУПЕ ДОДАТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА
коефицијент
I
II
III
IV
V
VI

1 Самостални стручни
сарадник

12,05

10,12

12,34 13,45 14,56 15,67 16,77

2 Виши стручни сарадник

10,77

10,12

13,26 14,30 15,35 16,40

3 Стручни сарадник

10,45

9,48

11,50

4 Виши сарадник

9,91

7,19

5 Сарадник и ВКВ радник

8,95

5,33

6 Виши референт

8,85

3,03

7 Референт, дактилограф и
КВ радник (IV степен)

8,74

1,85

8 КВ радник (III степен )

8,00

1,05

9 ПКВ радник

7,00

1,05

10 НКВ радник

6,40

1,05

Додатни коефицијенти за звање и занимање, утврђују се
по групама, према сложености и одговорности послова који
се обављају у том звању, односно занимању.
За самосталног стручног сарадника утврђују се следеће
групе додатних коефицијената:
I група

– за запосленог који обавља послове самосталног
стручног сарадника, осим послова из групе II до
VI овог става
II група – за запосленог који ради на најсложенијим аналитичко-нормативним и управно надзорним пословима
– за запосленог који ради на најсложенијим студијско-аналитичким, финансијско-материјалним
и нормативним пословима у организационој јединици Управе градске општине која се бави пословима инвестиција и становања
III група – за шефа одсека
– за запосленог који ради на инспекцијским пословима
IV група – за шефа Одсека који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених
извештаја у организационој јединици Управе Градске општине која се бави пословима финансија
– за шефа одсека
V група – за шефа одсека који ради на инспекцијским пословима
VI група – за координатора
– за начелника одељења
– шефа кабинета
– за запосленог на пословима интерне контроле
За вишег стручног сарадника утврђују се следеће групе
додатних коефицијената:
I група – за запосленог који обавља послове вишег стручног сарадника, осим послова из групе II до V овог
става
II група – за запосленог који руководи групом послова
– за запосленог који ради на инспекцијским пословима
III група – за шефа одсека који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених
извештаја у организационој јединици Управе градске општине која се бави пословима финансија
– за шефа одсека
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IV група – за шефа одсека који ради на инспекцијским пословима
– за портпарола Општине
За стручног сарадника утврђују се следеће групе додатних коефицијената:
I група – за запосленог који обавља послове стручног сарадника, осим послова из групе II овог става
II група – за шефа Одсека
– за руководиоца послова Службе Скупштине
– за запосленог који ради на инспекцијским пословима
Коефицијент за обрачун и исплату плате запосленог
чини збир основног коефицијента и додатног коефицијента
из одговарајуће групе утврђеног за то звање, односно занимање.
Члан 15.
Коефицијент који је за звање, односно занимање утврђен на основу члана 14. овог правилника, може да се увећа:
– запосленом који координира најсложеније активности – највише до 10%, с тим да овај број запослених не може
прећи 2% од укупног броја запослених;
– запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом, oдељењем и службом – 10%, односно одсеком, односно групом послова највише до 10%;
– запосленом који ради на припреми и извршењу буџета
или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја – највише до 10%.
Запосленом који има право на увећање коефицијената
по више основа из овог члана, укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%.
Члан 16.
Начелник Управе може на предлог руководиоца организационе јединице увећати појединачно утврђени коефицијент из члана 14. овог правилника до 30%, месечном оценом
резултата рада, на основу посебног акта који доноси председник градске општине.
Члан 17.
Начелник Управе може на предлог руководиоца организационе јединице умањити појединачно утврђени коефицијент из члана 14. овог правилника до 30%, месечном оценом
резултата рада, под условом да запослени:
– не извршава, односно несавесно, неблаговремено или
немарно обавља послове радног места;
– одбија да изврши налог начелника Управе или руководиоца организационе јединице без оправданог разлога;
– одбија да достави податке републичком, градском, општинском или другом органу и организацији, које је дужан
да даје по прописима или достави нетачне податке;
– недостојно, увредљиво или на други начин непримерено се понаша према грађанима и правним лицима у управном, инспекцијском или другом поступању организационе
јединице Управе и
– другим случајевима кад начелник Управе или руководилац организационе јединице оцени рад неефикасним и
неквалитетним.
Члан 18.
Плата приправника износи 80% од најниже плате у
оквиру звања за које се приправник оспособљава.
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Члан 19.
Плата запосленог обрачунава се за време проведено на
раду тако што се основица множи коефицијентом и увећава
додатком на плату за минули рад.
2. Обрачун плата
Члан 20.
Обрачун плата запослених у Управи врши се у оквиру јединственог платног списка, аутоматском обрадом података.
Члан 21.
Платне спискове за запослене у Управи потписује и оверава начелник Управе или радник кога овласти, као и све
пратеће обрасце који се предају Управи за јавна плаћања.
Члан 22.
Обрачун додатка на плату, осим за минули рад, врши се
на основу посебне евиденције коју потписује руководилац
организационе јединице, уз оверу начелника Управе или
радника кога он овласти.
Члан 23.
При свакој исплати плате, запосленом се у писаном
облику уручује обрачун који садржи податке о свим основама по којима је плата обрачуната.
IV. НАКНАДЕ ПЛАТЕ
Члан 24.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због боловања, стручног оспособљавања и
усавршавања и у другим случајевима одсуствовања са рада
уз право на накнаду плате утврђене законом и другим прописима у висини утврђеној актом Владе Републике Србије,
ако законом није другачије одређено.
Члан 25.
Запослени има право на накнаду плате, и то:
– за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа или наредбом органа Градске
општине Палилула, због необезбеђивања заштите на раду,
која је услов даљег обављања рада, без угрожавања живота
и здравља запослених и других лица и у другим случајевима, у складу са законом и другим прописима;
– за време чекања на распоређивање на друге послове,
преквалификацију или доквалификацију, у складу са законом и другим прописима;
– у другим случајевима утврђеним законом и другим
прописима.
V. НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 26.
А) Запосленом у Управи надокнађују се:
1. трошкови за службено путовање;
2. трошкови превоза за долазак на рад и одлазак с рада;
3. отпремнину запосленом који одлази у пензију;
4. трошкови селидбе;
5. отпремнину запосленом који је остао нераспоређен и
6. додатак на плату.
Б) Запосленом у Управи обезбеђује се, и то:
1. Поклон деци запосленог старости до 10 година живота, за Божић и Нову годину;
2. Солидарна помоћ у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог;
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3. Накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења.
Висина, услови и начин исплате накнада и других примања наведених у члану 26. под А), утврђују се сагласно
одредбама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.
Члан 27.
Деци запосленог старости до 10 година живота обезбеђује се поклон за Божић и Нову годину, који може бити у новцу
или роби, у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 28.
Запослени има право на солидарну помоћ у случају смрти члана уже породице (брачни друг и деца), као и родитеља, а чланови уже породице у случају смрти запосленог,
која се утврђује у висини до неопорезивог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана и актом Владе Републике Србије, а највише до износа
погребних трошкова.
Члан 29.
Накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења исплаћује се на основу закљученог уговора о
осигурању запослених.
Члан 30.
Запослени у Управи Градске општине Палилула могу
остварити право на:
1. јубиларну награду;
2. солидарну помоћ;
3. признање;
4. давања за државне и верске празнике;
5. трошкове стручног оспособљавања и усавршавања;
6. трошкове за рекреативни опоравак;
7. поклон запосленим женама поводом 8. марта.
Члан 31.
Запосленом у Управи Градске општине Палилула може
се исплатити јубиларна награда и друга примања, и то:
– поводом јубилеја Општине и општинске славе;
– поводом успешног завршетка пословне године и
– по основу јубиларне године рада, и то: за сваку 10, 20,
30 и 40 годину непрекидног рада проведеног у радном односу код послодавца без обзира на то у ком органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе
је запослени остваривао права из радног односа.
Исплата јубиларне награде и других примања утврђених
ставом 1. овог члана, у току исте године, може се вршити по
више основа.
Поклон запосленим женама поводом 8. марта, може
бити у новцу или роби, у вредности до неопорезивог износа
који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 32.
Запосленом у Управи Градске општине Палилула може
се исплатити солидарна помоћ ради ублажавања тешке материјалне ситуације запосленог и члана његове уже породице, у следећим случајевима: ублажавања последица елементарних непогода или других ванредних догађаја; помоћ за
плаћање школарине за децу запослених; помоћ за набавку
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огрева, зимнице, уџбеника и у осталим сличним случајевима, који нису предвиђени овим чланом, ако се одлуком о
исплати ове врсте помоћи утврди потреба радника, у складу са прописима.
Солидарна помоћ може се обезбедити и: за здравствену рехабилитацију запосленог; у случају наступа теже инвалидности; за набавку лекова за запосленог и лечење или
набавку лекова за члана његове уже породице, у складу са
прописима.
Висина помоћи одобрена за: лечење болести радника
или члана породице; здравствену рехабилитацију запосленог и тежу инвалидност; набавку лекова за запосленог и
набавку лекова за члана његове уже породице утврђује се
у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, а највише
до износа трошкова према приложеном рачуну, у складу са
прописима.
Члан 33.
За запослене, који су се нарочито истакли у обављању
послова везаних за функционисање органа Градске општине Палилула и Управе или су на други начин дали допринос
успешном обављању послова, могу се установити признања
у виду новчаних накнада, похвала, поклона и слично.
Врсте признања, услови и поступак за њихово додељивање утврђује се актом Већа.
Члан 34.
Запосленом се могу одобрити трошкови стручног оспособљавања и усавршавања, уколико је то услов за обављање
послова и задатака радног места.
Члан 35.
Запосленом се могу одобрити трошкови рекреативног
опоравка, уколико су за те намене обезбеђена средства у
буџету, уз претходно прибављено мишљење репрезентативног синдиката.
Члан 36.
Актом о исплати утврђује се основ исплате, износ и рок
исплате. Ако се исплата врши за све запослене и у истом износу, утврђује се само број запослених и износ.
Начелник Управе решењем утврђује право из члана 26.
под А), члана 26. под Б) тачке 2. и 3, члана 28, члана 32. став
2. и члана 34, под условима утврђеним законом, подзаконским актима и овим правилником.
Председник градске општине Палилула решењем утврђује право из члана 26, под Б) тачке 1 , члана 31, члана 32
став 1, члана 33 и члана 34, под условима утврђеним законом, подзаконским актима и овим правилником.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 38.
Ступањем на снагу овог правилника, престају да важе:
1. Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске општине Палилула (пречишћен
текст), број: 06-76/2011-I-6-6 од 10. марта 2011. године;
2. Правилник о изменама и допунама правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске
општине Палилула, број: 06-90/2011-I-6-6 од 18. октобра
2011. године;
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3. Правилник о измени правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске општине Палилула, број: 06-101/2012-I-6-5 од 22. фебруара 2012. године;
4. Правилник о измени правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске општине Палилула, број: 06-15/2013-I-6-6,од 07. фебруара 2013. године;
5. Правилник о измени правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске општине Палилула, број: 06-1-30/2014-I-6-66-2,од 6. октобра 2014. године;
6. Правилник о измени правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске општине Палилула, број: 06-1-16/2015-I-6-93-1 од 11. јуна 2015. године;
7. Правилник о измени правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Управи Градске општине Палилула, број: 06-1-28/2015-I-6-105-5 од 20. новембра 2015.
године.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-2/2018-I-7, 26. марта 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 25. Статута
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 10. став 2. Одлуке
о постављању привремених објеката на територији града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15,
71/15 и 126/16), уз претходно прибављену сагласност Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе Града Београда IX 03 бр. 350.8-121/18 од 20. марта
2018. године и Секретаријата за саобраћај Градске управе
Града Београда IV-06 Бр. 344.12-676.2/17 од 16. марта 2018.
године, донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Постављање привремених објеката – киоска, њихову врсту, изглед, услове и начин постављања, коришћења и уклањања, на јавним и другим површинама на територији града
Београда, врши се сагласно одредбама Одлуке о постављању
привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15 и 126/16).
Овим планом утврђују се локације – места постављања
привремених објеката – киоска, њихов број, врста, тип, величина и намена, на подручју Градске општине Палилула.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Члан 2.
Локација 1.
Таковска улица, код зграде бр. 10, код улаза у РТС
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-A”, бруто површина 6,5 m2
Локација 2.
Улица Илије Гарашанина, испред зграде бр. 5
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-A” , бруто површина 6,5 m2
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Локација 3.
Улица Илије Гарашанина, испред зграде бр. 12
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-A”, бруто површина 6,5 m2
Локација 4.
Улица Илије Гарашанина, испред зграде бр. 24
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 5.
Улица мајора Илића, плато између улице 27. марта и Добре Митровића, ка Палилулској пијаци
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 6.
Улица 27. марта, испред зграде бр. 3
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 7.
Улица 27. марта, испред зграде бр. 36
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 8.
Улица 27. марта, испред зграде бр. 46–48
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 9.
Улица Илије Гарашанина ка Београдској улици, испред
зграде бр. 26а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 10.
Београдска улица, код зграде Булевар краља Александра
бр. 63, код улаза у парк
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 11.
Улица Старине Новака ка Улици краљице Марије, испред зграде „ИНЕКС” и Поштанске штедионице
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 12.
Улица краљице Марије, на углу са Владетином улицом,
ка згради бр. 7
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 13.
Улица краљице Марије, код стајалишта ЈГС-а, испред
Машинског факултета
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 14.
Улица краљице Марије, ка Рузвелтовој, испред комплекса Машинског факултета
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 15.
Рузвелтова улица, на делу између Улица војводе Бране и
Далматинске
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 16.
Цвијићева улица, испред зграде бр. 101
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 17.
Улица Љубе Дидића код Цвијићеве, код зграде Цвијићева бр. 93
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 18.
Улица Љубе Дидића испред зграде бр. 8, ка Цвијићевој
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 19.
Цвијићева улица, код зграде бр. 59
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 20.
Цвијићева улица на углу са Улицом Јаше Продановића,
испред зграде бр. 50
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
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Локација 21.
Таковска улица, испред зграде бр. 50, ка улици Драже
Павловића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 22.
Улица Чарлија Чаплина, на углу са Улицом Здравка Челара, плато ка хали „Пионир”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 23.
Улица Мије Ковачевића, испред зграде бр. 11а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 24.
Улица Мије Ковачевића, код окретнице аутобуске линије 108
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 25.
Улица Драгослава Срејовића, код почетне станице аутобуске линије 101
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 26.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 68, „МАКСИ”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 27.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 95, ка Цвијићевој улици
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 28.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 107, на углу
са Улицом Јована Авакумовића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 29.
Улица Јована Авакумовића, испред зграде бр.1, на углу
са Улицом Ватрослава Лисинског
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 30.
Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 112
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 6,5 m2
Локација 31.
Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 116-118
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 32.
Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 124
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 33.
Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 111
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 34.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 115, стајалиште ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 35.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 142, Биолошки институт
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 36.
Булевар деспота Стефана, код Улице Вука Врчевића, стајалиште ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 37.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 204, код станице ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 38.
Улица војводе Мицка, испред зграде бр. 5
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
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Локација 39.
Улица Маријане Грегоран, на углу са Диљском улицом,
код зграде бр. 33
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 40.
Улица Маријане Грегоран, испред зграде бр. 50
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-A”, бруто површина 6,5 m2
Локација 41.
Улица Маријане Грегоран, на делу између зграде бр. 58 и 60
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 42.
Улица Маријане Грегоран, плато испред зграде бр. 60
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 43.
Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 57, ка Улици
Стевана Христића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 44.
Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 81, код стајалишта ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 45.
Улица Патриса Лумумбе, испред зграде бр. 39
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 46.
Улица Патриса Лумумбе, код зграде бр. 43
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 47.
Улица Патриса Лумумбе, код Улице Стевана Дукића, код
зграде бр. 63
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 48.
Сквер између улица Хусињских рудара, Патриса Лумумбе и Уралске
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 49.
Улица Пере Ћетковића, код зграде бр. 8
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 50.
Улица Хусињских рудара, код зграде бр. 33
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 51.
Улица Салвадора Аљендеа, код стајалишта ЈГС-а код
улице Маријане Грегоран
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 52.
Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр. 31
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 53.
Улица Салвадора Аљендеа, код објекта мале привреде,
преко пута терминусног објекта на окретници аутобуса
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 54.
Улица Салвадора Аљендеа код Улице Пере Ћетковића,
код објекта мале привреде
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 55.
Вишњичка улица, испред зграде бр. 108, код стајалишта
ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 56.
Сланачки пут, код зграде бр. 2, „Роспи ћуприја”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
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Локација 57.
Ада Хуја, преко пута ресторана „Царска охота”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 58.
Вишњичка бања, Вишњички венац, између зграда бр. 23
и 27 и објеката мале привреде
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 59.
Вишњичка бања, Улица Слободана Јовановића, код зграде бр. 2 и продавнице „МАКСИ”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 60.
Вишњичка бања, угао улице Сланачки пут и Дрварске
улице, поред објекта Сланачки пут бр. 95а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 61.
Панчевачки пут, стајалиште ЈГС-а код Улице Косте Јосиповића, преко пута ПКБ школе
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 62.
Панчевачки пут, код објекта бр. 163
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16”, бруто површина 10,5 m2
Локација 63.
Крњача, Улица Грге Андријановића, код станице ЈГС-а и
надвожњака Панчевачког моста
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16”, бруто површина 10,5 m2
Локација 64.
Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр. 24 и улице 2.
Грге Андријановића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 65.
Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр. 7 и стајалишта
ЈГС-а, пре скретања за мега маркет „Метро”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 66.
Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр. 66ф, код стајалишта ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 67.
Крњача, Зрењанински пут, код зграда бр. 39а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 68.
Крњача–Котеж, Улица Јована Исаиловића, код зграде бр.
29 и стајалишта ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 69.
Крњача–Котеж, угао улице др Драгише Мишовића и
Трајка Грковића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 70.
Крњача–Котеж, угао Улице Трајка Грковића и Аугуста
Шеное
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 71.
Крњача–Котеж, Улица Славка Колара, код Улице Трајка
Грковића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 72.
Крњача–Котеж, Улица Славка Колара, код Улице Трајка
Грковића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 73.
Крњача–Котеж, Улица Славка Колара, код Улице Олге
Јовичић, код зграде бр.11, окретница аутобуса
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
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Локација 74.
Борча, Зрењанински пут, код стајалишта ЈГС-а и зграде
бр. 143
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16”, бруто површина 10,5 m2
Локација 75.
Зрењанински пут, стајалиште ЈГС-а код Улице братства
и јединства
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 76.
Борча, Зрењанински пут, стајалиште ЈГС-а на углу са
Улицом братства и јединства, ка Зрењанину
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16”, бруто површина 10,5 m2
Локација 77.
Борча, Улица братства и јединства, код Хоповске улице
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 78.
Борча, Сиви дом, Улица Великореметска, код Улице
дринске дивизије
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 79.
Борча, Улица Дринске дивизије, испред зграде бр. 90
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 80.
Борча, Улица ковиловска, код Улице Ранка Миљића, ка
паркингу
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 81.
Борча, Улица братства и јединства, код зграде бр. 30
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 82.
Борча, угао улица Саве Мркаља и Милана Топлице, код
зграде бр. 28а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 83.
Борча, Ужичка улица, ка згради Милана Топлице бр. 2
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 84.
Борча, Улица Саве Мркаља, код зграде Михаила Шолохова бр. 29
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 85.
Борча, улица Саве Мркаља, код зграде бр. 2
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 86.
Борча, Трг ослобођења, код Улице Беле Бартока
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 87.
Борча, Улица Беле Бартока, аутобуска окретница
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5 m2
Локација 88.
Борча, Улица Ивана Милутиновића, код Улице Ваљевског одреда
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 89.
Борча, Улица Ивана Милутиновића, испред ватрогасног
дома
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 90.
Борча, Улица Соње Маринковић, код зграде Ивана Милутиновића бр. 12
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 91.
Зрењанински пут, код стајалишта ЈГС-а, преко пута
зграде Дирекција ПКБ-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
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Локација 92.
Зрењанински пут, код стајалишта ЈГС-а, испред зграде
Дирекција ПКБ-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 16 С-Б”, бруто површина 8,5 m2
Локација 93.
Падинска скела, Улица ТОВИЛИШТЕ, код зграде бр. 37
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 94.
Падинска скела, Улица Српског хусарског пука, код зграде бр. 58
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 95.
Падинска скела, Улица Српског хусарског пука, код зграде бр. 51
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 96.
Падинска скела, Улица Српског хусарског пука, код зграде бр. 73
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 97.
Падинска скела, Улица Дејана Смиљковића, код зграде
бр. 106
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 98.
Падинска скела, Улица Дејана Смиљковића, код зграде
бр. 109
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 99.
Падинска скела, окретница аутобуса бр. 101
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 100.
Овча, Улица Михајла Еминескуа, код зграде бр. 70
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 101.
Глогоњски рит, код зграде бр. 10а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 102.
Јабучки рит, плато испред ПКБ-овог ресторана „Младост”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 103.
Борча, Улица ковиловска, код улице Ранка Миљића, преко пута школског дворишта
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 104.
Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 70
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 105.
Рузвелтова улица, преко пута Новог гробља, код стајалишта ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 106.
Борча, Улица братства и јединства, код стајалишта ЈГС-а,
испред зграде бр. 33
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Локација 107.
Борча, Улица братства и јединства, код стајалишта ЈГС-а,
испред зграде бр. 73
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 С-А”, бруто површина 6,5 m2
Члан 3.
Саставни део овог плана је текстуални и графички део
који чине:
– списак локација – места постављења привремених
објеката – киоска,
– прегледна карта локација за постављење привремених
објеката – киоска у размери 1:5.000,
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– текстуални и графички приказ појединачних места постављања, услова постављања и привремених објеката – киоска на њима, као и типова киоска,
– сагласност на Нацрт плана, сходно члану 10. став 2.
Одлуке о постављању привремених објеката на територији
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15,
43/15, 71/15 и 126/16), Секретаријата за саобраћај Градске
управе Града Београда IV-06 Бр. 344.12-676.2/17 од 16. мата
2018. године и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда IX 03 бр.350.8
-121/18 од 20. марта 2018. године,
– сагласност на Нацрт плана, сходно члану 11. Одлуке
о постављању привремених објеката на територији града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15,
71/15 и 126/16), Јавног предузећа „Путеви Србије” III бр.
953-176е/18-1 од 12. фебруара 2018. године, ПКБ Корпорације а.д. Београд, бр. 1148 од 7. фебруара 2018. године и бр.
1382 од 13. фебруара 2018. године, Републичке дирекције
за имовину Републике Србије, бр. 464-167/2018-06 од 13.
фебруара 2018.године, бр. 464-503/2018-06 од 28. фебруара
2018. године и бр. 464-620/2018-06 од 14. марта 2018. године, Градске општине Палилула, бр. 061-237/2018-I-8 од 14.
марта 2018. године, Града Београда, бр. 350-2429/18-Г-01 од
14. марта 2018.године, Секретаријата за саобраћај Градске
управе Града Београда IV-06 Бр. 344.12-676.2/17 од 16. марта
2018. године, као и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда IX 03 бр. 350.8121/18 од 20. марта 2018. године.
Члан 4.
Овим планом предвиђено је постављање 107 привремених објеката – киоска, на 107 локација – места постављања
на подручју градске општине Палилула.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Члан 5.
Овај план спроводи надлежна организациона јединица
Управе Градске општине Палилула, доделом места постављања и издавањем одобрења за постављање привременог
објекта – киоска.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План
постављања привремених објеката на јавним површинама
у Београду – подручје општине Палилула („Службени лист
Града Београда”, број 8/12).
Члан 7.
Овај план се доноси на одређено време, са роком важења од пет година.
Члан 8.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Члан 9.
Измене и допуне плана вршиће се по потреби, по поступку предвиђеном за доношење овога плана.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-6/2018-I-7, 26. мартa 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 25. Статута
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 15. Одлуке о постављању тезги и других покретних објеката на територији града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15
и 71/15), уз претходно прибављену сагласност Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, IX-01-07-148 од 22. марта 2018. године и Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда IV-06
Бр. 344.12-677/17 од 30. новембра 2017. године и 22. марта
2018. године, донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Постављање тезги и других покретних привремених
објеката, њихову врсту, изглед, услове и начин постављања,
коришћења и уклањања, на јавним и другим површинама
на територији града Београда, врши се сагласно одредбама
Одлуке о постављању тезги и других покретних објеката на
територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15).
Овим планом утврђују се локације – места постављања тезги и других покретних привремених објеката, њихов
број, врста, тип, величина и намена, на подручју Градске општине Палилула.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Члан 2.
1. Конзерватори за сладолед:
Локација 1.
– Парк Велики Ташмајдан, у близини дечијег игралишта,
главна стаза
– број објеката: 1
Локација 2.
– Парк Велики Ташмајдан, пешачка стаза код забавног
парка
– број објеката: 1
Локација 3.
– Парк Мали Ташмајдан, код забавног парка, пешачка
стаза
– број објеката: 1
Локација 4.
– Булевар краља Александра, код зграде бр. 63, на углу са
Београдском улицом према Ташмајданском парку
– број објеката: 1
Локација 5.
– Улица Илије Гарашанина, код зграде бр. 9
– број објеката: 1
Локација 6.
– Улица 27. марта, код зграде бр. 36
– број објеката: 1
Локација 7 .
– Улица краљице Марије, код Иванковачке улице, испред зграде бр. 31
– број објеката: 1
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Локација 8.
– Рузвелтова улица, плато преко пута „Вуковог” споменика
– број објеката: 1
Локација 9.
– Цвијићева улица, код зграде бр. 3
– број објеката: 1
Локација 10.
– Венизелосова улица, испод Панчевачког моста, окретница ЈГС-а
– број објеката: 1
Локација 11.
– Богословија, окретница трамваја
– број објеката: 1
Локација 12.
– Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 81
– број објеката: 1
Локација 13.
– Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 68
– број објеката: 1
Локација 14.
– Улица Стевана Дукића, код зграде бр. 17
– број објеката: 1
Локација 15.
– Улица Патриса Лумумбе, на углу са Триглавском улицом
– број објеката: 1
Локација 16.
– Улица Патриса Лумумбе, код зграде бр. 39
– број објеката: 1
Локација 17.
– Улица Пере Ћетковића, код зграде бр. 10
– број објеката: 1
Локација 18.
– Улица Пере Ћетковића, код зграде бр. 11
– број објеката: 1
Локација 19.
– Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр. 17
– број објеката: 1
Локација 20.
– Борча, Улица братства и јединства, код зграде бр. 46
– број објеката: 1
Локација 21.
– Борча, Улице Михаила Шолохова, код зграде бр. 38
– број објеката: 1
Локација 22.
– Ада Хуја, поред стазе код дечијег игралишта
– број објеката: 1
Локација 23.
– Улица Илије Гарашанина, код улаза у базене
– број објеката: 1
2. Апарати за кокице:
Локација 1.
– Парк Велики Ташмајдан, у близини дечијег игралишта,
главна стаза
– број објеката: 2
Локација 2.
– Парк Ташмајдан, шеталиште у близини ресторана
„Мадера”
број објеката: 1
Локација 3.
– Парк Мали Ташмајдан, главна стаза испод дечијег
игралишта
– број објеката: 1
Локација 4.
– Улица Маријане Грегоран, главна пешачка стаза код
биоскопа „Славица”
– број објеката: 1
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Локација 5.
– Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр. 15 в, код
окретнице аутобуса бр. 16 и 23
– број објеката: 1
Локација 6.
– Ада Хуја, простор између кафића преко пута великог
паркинга
– број објеката: 1
Локација 7.
– Рузвелтова улица, код улаза у подземни пролаз, поред
ограде
– број објеката: 1
Локација 8.
– Цвијићева улица, код Улице Здравка Челара, поред парка
– број објеката: 1
3. Ротациони сталци за продају штампе:
Локација 1.
– Улица Добре Митровића, наспрам улаза у Палилулску
пијацу
– број објеката: 1
4. Сандуци за чишћење обуће:
Локација 1.
– Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 70 а
– број објеката: 1
5. Апарат за кестен и кукуруз:
Локација 1.
– Парк Велики Ташмајдан, шеталиште у близини ресторана „Мадера“
– број објеката: 1
Локација 2.
– Богословија, окретница трамваја
– број објеката: 1
Члан 3.
Саставни део овог плана је текстуални и графички део
који чине:
– списак локација – места постављења тезги и других
покретних привремених објеката,
– прегледна карта локација за постављење покретних
привремених објеката у размери 1:5.000,
– текстуални и графички приказ појединачних места
постављања, услова постављања и покретних привремених
објеката на њима,
– сагласност на Нацрт плана, сходно чл. 15. и 16. Одлуке о
постављању тезги и других покретних објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15,
43/15 и 71/15), Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда IV-06 Бр. 344.12-677/17 од 30. новембра 2017. године и 22. марта 2018. године и Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове Градске управе Града Београда, IX-0107-148 од 22. марта 2018. године, ЈКП „Зеленило – Београд”
II/1 Број 34214/1 од 15. децембра 2017. године, Завода за заштиту споменика културе града Београда Бр. Р5416/17 од 28.
децембра 2017. године, Градске општине Палилула бр. 061237/2018-I-8 од 14. марта 2018. године, Републичке дирекције
за имовину Републике Србије бр. 06-464-731/18 од 21. марта
2018. године.
Члан 4.
Овим планом предвиђено је постављање 35 покретних
привремених објеката на подручју градске општине Палилула.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Члан 5.
Овај план спроводи надлежна организациона јединица
Управе Градске општине Палилула, доделом места постављања и издавањем одобрења за постављање покретног
привременог објекта.
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План
постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине
Палилула („Службени лист Града Београда”, број 9/13).
Члан 7.
Овај план се доноси на одређено време, са роком важења од пет година.
Члан 8.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 9.
Измене и допуне плана вршиће се по потреби, по поступку предвиђеном за доношење овога плана.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-7/2018-I-7, 26. мартa 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – УС и 54/11) и члана 25. Статута Градске општине
Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10
и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ
I. У Решењу о именовању Изборне комисија Градске општине Палилула у сталном саставу („Службени лист Града
Београда”, број 88/17), врши се следећа измена:
1. Разрешава се:
– Жељко Којић, (члан) именован на предлог „Доста је
било – Саша Радуловић”,
– Лука Драгићевић, (заменик члана) именован на предлог „Доста је било – Саша Радуловић”.
2. Именујe се:
– Александра Томашевић, (члан) именована на предлог
„Доста је било – Саша Радуловић”,
– Саша Гошовић, (заменик члан) именован на предлог
„Доста је било – Саша Радуловић”.
II. У осталом делу, Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу, остаје
непромењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-9/2018-I-7, 26. мартa 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 15. став
1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и
93/12) и чл. 14. и 25. Статута Градске општине Палилула
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације
на територији градске општине Палилула („Службени лист
Града Београда”, број 70/16), врши се следећа измена:
1. Разрешава се Михајло Спасић, дужности члана Штаба.
2. Именује се др Момир Пауновић, за члана Штаба.
II. У осталом делу Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула,
остаје непромењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-10/2018-I-7, 26. мартa 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 13. седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу чл. 41. и 42.
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – испрaвка), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон), члана 8. Одлуке о оснивању Центра за
културу „Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”,
бр. 17/07, 46/07, 43/09 и 106/16) и члана 25. Статута Градске
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”
1. У Решењу о именовању Управног одбора Центра за
културу „Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”,
бр. 70/16 и 106/16), врши се следећа измена:
– разрешава се Кристина Илић дужности члана Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан” и
– именује се Александар Караџић за члана Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”, на предлог оснивача.
2. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје
до истека мандата именованог одбора по решењу Скупштине Градске општине Палилула бр. 060-7/2016-I-6 од 8. јула
2016. године.
3. У осталом делу Решење о именовању Управног одбора
Центра за културу „Влада Дивљан”, остаје непромењено.
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4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-8/2018-I-7, 26. марта 2018. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

РАКОВИЦА
Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 22. марта 2018. године, на основу члана 19. тачка 16.
Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14), и члана 107.
Пословника Скупштине Градске општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА
1. Разрешава се Марија Круљ функције члана Управног
одбора Центра за културу и образовање Раковица због поднете оставке.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор
у року од 30 дана од дана пријема решења.
Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-16/2018-IV, 22. марта 2018. године
Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 22. марта 2018. године, на основу члана 19. тачка 16.
Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14), и члана 107.
Пословника Скупштине Градске општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА
1. Именује се Стефан Стевановић на функцију члана
Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор у
року од 30 дана од дана пријема решења.
Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-16/2018-IV, 22. марта 2018. године
Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.
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ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац 23. марта 2018.
године, на Предлог Већа градске општине са седнице одржане 23. марта 2018. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11
и 104/16), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 52. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, број 85/16), поступајући по захтеву ЈКП „Водовод
и канализација” Обреновац бр. 1296 од 26. фебруара 2018.
године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени Ценовника основних комуналних производа и
услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 9/13 НО
број 34-2/2018 од 26. фебруара 2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ
ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац 9/13 НО бр. 34-2/2018
од 26. фебруара 2018. године о измени Ценовника основних
комуналних производа и услуга.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. О ценама комуналних производа и услуга на основу
Одлуке из тачке I овог решења ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац обавестиће градски Секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
3. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 30, 23. марта 2018. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана члана 37. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 85/16)
и члана 30. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19. октобра 2016 .године,
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
на 34. седници одржаној 26. фебруара 2018. године донео је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
I.
Доноси се измена Ценовника основних комуналних
производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац (у даљем тексту: Ценовник) објављеног у „Службеном
листу Града Београда”, бр. 35/16, 91/16 и 86/17 у тачки 1.
став 2, алинеја 1. и 2, тако што се број „6.000”, мења бројем
„5.000” и сада гласи: „са потрошњом до 5.000 m3” и „са потрошњом преко 5.000 m3”.

Број 28 – 20
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II.
Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
Ценовник основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на основу
ове одлуке ће се примењивати по добијању сагласности од
Оснивача, ГО Обреновац.
III.
Овлашћују се стручне службе Предузећа да сачине пречишћен текст Ценовника основних комуналних производа и
услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац са ПДВ-ом

26. март 2018.

у складу са законом, за примену, који ће бити објављен на интернет страници ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац.
IV.
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке II ове
одлуке објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
9/13 НО број 34-2/2018, 26. фебруара 2018. године
Председник
Милан Бугарски, ср.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између
улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и
Ранка Миљића, Градска општина Палилула – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање
склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица– –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне
саобраћајнице, градска општина Нови Београд – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради надзиђивања склоништа у блоку између улицa Мајора
Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и
Стевана Дубајчића – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине
Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука Скупштине Градске општине Палилула
број 060-4/2018/-I-7 од 26. марта 2018. године – – –
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинске комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода на територији градске
општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
8

8

Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у
Управи Градске општине Палилула – – – – – – – – –
План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула – – – –
План постављања тезги и других привремених
покретних објеката на јавним површинама на подручју градске општине Палилула – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне
комисије Градске општине Палилула у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Штаба
за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Управног
одбора Центра за културу „Влада Дивљан” – – – – –
РАКОВИЦА
Решење о разрешењу члана Управног одбора
Центра за културу и образовање Раковица – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора
Центра за културу и образовање Раковица – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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