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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIII Број 99

8. новембар 2019. године

Заменик градоначелника града Београда 6. новембра
2019. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6.
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 51. став
2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука
УС и 60/19), члана 100. став 3. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 –
др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др.
закон и 95/18 – др. закон), чл. 64–67. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у
складу са Програмом заштите животне средине („Службени лист Града Београда”, број 72/15), Одлуком о буџету
Града Београда за 2019. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 118 /18, 9/19 и 61/19), Решењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 61/09), аката Министарства заштите животне средине Републике Србије број
401-00-00068/2019-02 од 17. јануара 2019. године и од 6. августа 2019. године и број 011-00-1032/2019-09 од 31. октобра
2019. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I.
У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине Града Београда за 2019. годину
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/19 и 71/19), мења се:
Тачка I. став 2. и гласи:
„Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2019. године планирана су Одлуком
о буџету Града Београда за 2019. годину („Службени лист
Града Београда”, бр. 118 /18, 9/19 и 61/19) у укупном износу
962.756.742,00 динара, у оквиру раздела 09 – Секретаријат
за заштиту животне средине, и то:
– извор финансирања 01 – приходи из буџета, функције:
510 –Управљање отпадом; 530 – Смањење загађености; 540
– Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 –
Заштита животне средине – истраживање и развој у износу
од 787.003.988,00 динара;
– извор финансирања 06 – текуће донације од међународних организација, функције: 550 – Заштита животне
средине – истраживање и развој у износу од 3.466.603,00
динара;

Цена 265 динара

– извор финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине, функције: 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика и 550 – заштита животне
средине – истраживање и развој у износу од 89.106.839,00
динара;
– извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из претходних година, функције: 510 – Управљање отпадом; 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 – заштита животне средине – истраживање и
развој у износу од 49.240.000,00 динара;
– извор финансирања 15 – неутрошена средства донација из ранијих година, функције: 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика и у износу од 33.939.312,00
динара.
II.
Тачка II Програма, мења се у делу „Намена Активност/
назив плана, програма или пројекта”, тако што се под редним бројем:
„16. Спровођење мера адаптације на климатске промене – пошумљавање, мења се износ, те уместо „(74.601.124,00
динара)”, треба да стоји „(74.001.124,00 динара)”.
„18. Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу
за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи, мења се износ те уместо (600.000,00 динара)”,
треба да стоји „(597.600,00 динара)”.
„22. Опрема и механизација за управљање отпадом,
мења се износ те уместо „(37.921.774,00 динара)”, треба да
стоји „(37.819.764,00 динара)”.
„26. Санација одлагалишта отпада на територији града
Београда, мења се износ те уместо „(10.000.000,00 динара)”,
треба да стоји „(9.996.482,00 динара)”.
„40. Штампање публикација, мења се износ те уместо
„(600.000,00 динара)”, треба да стоји „(365.486,00 динара)”.
„42. Припрема за штампу публикација, мења се износ те
уместо „(180.000,00динара)”, треба да стоји „(144.000,00 динара)”.
„48. Израда плана детаљне регулције за изградњу водова
110 kv ради прикључења постројења за управљање отпадом
у Винчи на мрежу, мења се износ, те уместо „(16.834.652,00
динара)”, треба да стоји „(15.394.652,00 динара)”.
„55. Израда ПДР за изградњу водова 35кВ од ТС
35/10кв Винча до подручја санитарне депоније Винча градске општине Звездара и Гроцка, мења се износ, те уместо
(9.517.794,00 динара)” треба да стоји „(8.510.794,00 динара)”.
„57. Накнаде трошкова у поступку јавних набавки, мења
се износ, те уместо „(3.780.000,00 динара)”, треба да стоји
„(3.000.000,00 динара)”.
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„59. Студија састојинског и здравственог стања шумских екоситема у оквиру ЈП „Ада Циганлија” (1.000.000,00
динара) – брише се.
„63. Накнада за ревизију (стручну контролу) пројекта
за грађевинску дозволу за изградњу потпорне грађевине на
депонији Винча, мења се износ, те уместо (600.000,00 динара) треба да стоји „(417.081,00 динара)”.
„68. Извођење унутрашње грејне инсталације у ОШ „Вук
Караџић” (5.520.000,00 динара) – брише се
„70. Извођење унутрашње грејне инсталације у ОШ „Доситеј Обрадовић” (5.347.200,00 динара) – брише се.
У тачки II, у делу „Намена Активност/назив плана, програма или пројекта”, после редног броја 72, додају се нове
активности под редним бројем:
„73 Израда техничке документације за пошумљавање
површина у складу са ПГР зелених површина (600.000,00
динара)“
Циљ пројекта је имплементација једне од мера за адаптацију на климатске промене, које су предвиђене у оквиру
Акционог плана адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист Града Београда”, број
65/15). Површина планирана за пошумљавање се налази на
катастарској општини Нови Београд, бројеви парцела: 6077,
6078, 6083/1, 5569/1, укупне површине 9,38 ha. Конкретан
циљ је израда техничке документације (Плана пошумљавања) овог подручја за извођење радова на пошумљавању. Поред тога, Планом пошумљавања се предвиђају и мере одржавања простора. Потребне активности при реализацији су:
Анализа постојеће планске и техничке документације
Снимање постојећег стања на терену
Израда Плана пошумљавања
„74 „Дрво генерације” – садња садница (2.000.000,00 динара)”
Циљ пројекта је да ЈКП „Зеленило – Београд” у сарадњи
са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту и Секретаријатом за заштиту животне средине засади 197 стабала са ђацима првацима у сезони садње 2019/2020. Наш
град има сто осамдесет пет основних школа. У школску
2019/2020 годину, у први разред основне школе кренуло је
седамнаест хиљада ђака првака. Много тога им се променило, нови другари, нове обавезе. Тренутак је за прави поклон, за ДРВО. Поклон о коме ће се бринути, око кога ће се
играти, дружити, који ће заједно са њима расти и сећати их
на најлепши период, ђачко доба.
III.
У тачки III Програма бришу се ст. 2. и 3. Постојећи став
4. ове тачке, постаје став 2.
IV.
На активности обухваћене Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Београда за 2019. годину, прибављена је сагласност Министраства заштите животне средине број 401-00-00068/201902 од 17. јанаура 2019. године, од 6. августа 2019. године и
број 011-00-1032/2019-09 од 31. октобра 2019. године.
V.
Ове измене и допуне Програма се објављују у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници града.
Заменик градоначелника града Београда
Број 501-7552/19-Г-01, 6. новембра 2019. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

8. новембар 2019.

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (ЛЕВА И ДЕСНА СТРАНА), НА СРЕДЊОЈ СТАЦИОНАЖИ КМ 173+000 ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-75 СУБОТИЦА – БЕОГРАД, НА
КАТ.ПАРЦЕЛАМА 708/1, 711/2, 712/1 И 713/1,СВЕ КО
БАТАЈНИЦА, У СМЕРУ КА СУБОТИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десанастрана), на средњој стационажи КМ
173-000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица Београд, на кат.парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1
све КО Батајница, у смеру ка Суботици, Градска општина
Земун (у даљем тексту: Измене и допуне Плана детаљне
регулације).
2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се предузећу „Урбанистички центар”, Београд,
Топлички венац 11/II, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у року од девет месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне
регулације.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Блок инвест” из Београда, Булевар Зорана
Ђинђића 81/11.
4. Оквирна граница Измена и допуна плана детаљне
регулације обухвата простор комплекса станице за снабдевање горивом са десне стране ауто-пута Е–75 у смеру
ка Суботици, са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око
2.83 ha.
Коначна граница Измене и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта измена плана.
5, Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представљају Просторни план инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 („Службени гласник
РС”, број 69/03) и План генералне регулације грађевинског
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме је у граници обухвата измена и допуна плана планирана за остале намене – површина за привредне зоне П1.
6. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садр-
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жајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km
173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд, на кат.парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1
све КО Батајница („Службени лист Града Београда”, број
58/09) је преиспитивање планираног решења, дефинисање
правила уређења и грађења у складу са Законом о планирању и изградњи, дефинисање зона изградње и зона заштите
инфраструктурних коридора, дефинисање услова за функционално повезивање са постојећом и планираним инфраструктурним коридорима”, као и задржавање већ планиране
станице за снабдевање горивом са пратећим садржајем као
намене привредне зоне П1, како је планирано Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да Измена и допуна плана 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).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
Обра зложење
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица
са пратећим садржајима (лева и десанастрана), на средњој
стационажи КМ 173-000 инфраструктурног коридора ауто
пута Е-75 Суботица Београд, на кат.парцелама 708/1, 711/2,
712/1 и 713/1 све КО Батајница, у смеру ка Суботици, Градска општина Земун, која је у процесу доношења.
Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације обухвата простор комплекса станице за снабдевање
горивом са десне стране ауто-пута Е–75 у смеру ка Суботици, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2.83 ha.
Коначна граница Измене и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта измена плана.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „Урбанистички центар”, Београд, Топлички венац 11/II, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у року од девет месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Измене и допуне плана детаљне регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Блок инвест” из Београда, Булевар Зорана
Ђинђића 81/11.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине, утврдио је да предметна Измена и допуна
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Плана детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката, одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и не
подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно одредби члану 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-55/2019 од 3. октобра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине, дописом
V–04 бр. 501.3-150/2019 oд 10. октобра 2019. године, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I41/2834/ Арх.бр.61640/1 од 9. октобра 2019. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом бр. 25484/1 од 17. октобра 2019.
године, дали су позитивно мишљење на Предлог решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана. Завод за заштиту природе Србије, није доставио предметно мишљење у законском
року, те се сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), сматра да нема примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стартешке
процене.
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. 350.14-55/2019, 28. октобра 2019. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕЗ
УЛИЦА ЗЕМУНСКА – ТОШИН БУНАР НА НОВОМ
БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
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ције за потез улица Земунска – Тошин бунар, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се предузећу „Жугај инжењеринг” д.о.о, из Београда, Рудничка 9, Земун, које је дужно да Нацрт измена и
допуна плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне
регулације.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће „Galens invest” d.o.o., Нови Сад, Хајдук Вељкова 11.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћене су кат. парцеле број: 2130/6, 2130/8,
2130/15, 2130/16, 2130/24, 2130/25, 2130/26, 2130/27, 2130/29,
2130/30, 2130/32, 2130/33, 2130/34, 2130/35, 2130/36, 2130/37,
2130/38, 2130/39, 2130/40, 2130/41, 2130/42. 2143/13 и 6697/1
све КО Нови Београд, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 7,6 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта измена и допуна плана.
5, Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представља План генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
6. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је преиспитивање планираног решења које је дефинисано
Планом детаљне регулације за потез дуж улица Земунска –
Тошин бунар, Градска општина Нови Београд („Службени
лист Града Београда”, број 130/16) и усклађивање са Планом
генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке
наведене у овом решењу, утврдио је да Измена и допуна
плана 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).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
Обра зложење
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације за потез улица Земунска – Тошин
бунар, Градска општина Нови Београд, која је у процесу доношења.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћене су кат. парцеле број: 2130/6, 2130/8,
2130/15, 2130/16, 2130/24, 2130/25, 2130/26, 2130/27, 2130/29,
2130/30, 2130/32, 2130/33, 2130/34, 2130/35, 2130/36, 2130/37,
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2130/38, 2130/39, 2130/40, 2130/41, 2130/42. 2143/13 и 6697/1
све КО Нови Београд, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 7.6 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације
Нацрта измена и допуна плана.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације
поверава се предузећу „Жугај инжењеринг” д.о.о, из Београда, Рудничка 9, Земун, које је дужно да Нацрт измена и
допуна плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне
регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће „Galens invest” d.o.o., Нови Сад, Хајдук Вељкова 11.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану
намену којом нису планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине, утврдио је да предметна Измена и допуна
плана детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и не
подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно одредби члану 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-56/2019 од 3. октобра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине, дописом
V–04 бр. 501.3-151/2019 oд 10. октобра 2019. године, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I41/2835/ Арх.бр.61634/1 од 9. октобра 2019. године и ЈКП „Зеленило – Београд,” дописом бр. 25493/1 од 17. октобра 2019.
године, дали су позитивно мишљење на Предлог решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана. Завод за заштиту природе Србије, није доставио предметно мишљење у законском
року, те се сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), сматра да нема примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стартешке
процене.
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. 350.14-56/2019, 29. октобра 2019. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СУРЧИН
Скупштинa Градске oпштинe Сурчин нa сeдници одржаној 7. новембра 2019. гoдинe, на основу члана 18. и члана 37.
Статута Градске oпштинe Сурчин („Службени лист Грaдa
Бeoгрaдa”, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и 87/19), доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН
Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 9/09, 20/10, 32/10 и
118/16), члан 50. став 2. мења се и гласи:
„Комисија за прописе разматра предлоге одлука и других општих аката из надлежности Скупштине у погледу
њихове усклађености са Уставом, законом, Статутом града
и Статутом градске општине и другим прописима и даје
своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија утврђује
пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине
и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је
доносилац Скупштина.“
Члан 2.
У осталом делу Пословник Скупштине Градске општине
Сурчин остаје неизмењен.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-267/19, 7. новембра 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. новембра 2019. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13,
142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и
31/19), сходно одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) и члана 18.
став 1. тачка 2. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), а на
предлог Већа Градске општине Сурчин, доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину (,,Службени лист Града Београда”, број 129/18), мења
се члан 33. и сада гласи:
„Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач Градска општина Сурчин, дужни су да најкасније

до 30. новембра 2019. године, део од 5% добити по завршном рачуну за 2018. годину, уплате у буџет Градске општине Сурчин.
Изузетно од става 1. овог члана, јавно предузеће неће
уплатити добит оснивачу, ако на образложени предлог јавног предузећа о употреби дела добити који треба да се врати у буџет,оснивач да сагласност
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-265/2019, 7. новембра 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. новембра 2019. године, на основу чл. 19. и 20. Статута
Туристичке организације Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 129/18) и члана 12. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и 87/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН
Разрешава се Слађана Радић, магистар наука интернационалног менаџмента, са функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин
због поднете оставке.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-270/19, 7. новембра 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. новембра 2019. године, на основу члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), члана
16. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске
општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број
115/19) и члана 12. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и
87/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Именује се Сања Тројановић, дипломирани менаџер,
за вршиоца дужности директора Туристичке организације
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Градске општине Сурчин, почев од 8. новембра 2019. године, на период од годину дана.
До именовања директора Туристичке организације, послове и овлашћења директора врши вршилац дужности директора Туристичке организације.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-271/19, 7. новембра 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине је на седници одржаној 7.
новембра 2019. године, на основу члана 39. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), члана 18. Одлуке
о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 115/18) и члана
12. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и 87/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
У Решењу о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин („Службени лист Града
Београда”, број 18/19), у ставу 1. алинеја 3. врши се измена:
– разрешава се дужности члана Надзорног одбора Сања
Тројановић, дипломирани менаџер;
– именује се Александра Бурсаћ Ђорђевић, дипломирани менаџер, за члана Надзорног одбора из реда запослених.

8. новембар 2019.

У осталом делу решење остаје неизмењено.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-269/19, 7. новембра 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. новембра 2019. године, на основу члана 18. тачка
13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 14.
став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број
115/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
Даје се сагласност на Измену Програма рада Туристичке
организације Градске општине Сурчин за 2019. годину, који
је донео Управни одбор Туристичке организације Градске
општине Сурчин, број 435/19 од 8. октобра 2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-268/19, 7. новембра 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

8. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 99 – 7

САДРЖАЈ
Страна
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда
за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд, на кат. парцелама 708/1, 711/2,
712/1 и 713/1, све КО Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за потез улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд – – – – –

1

2
3

Акти градских општина
СУРЧИН
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин – – –
Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за
2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5
5
5
5
6
6
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8. новембар 2019.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

