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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LV Број 5

11. март 2011. године

Градоначелник града Београда, 4. марта 2011. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 6. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИВАЊУ ПОГОДНОСТИ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ТАКСИ
ВОЗИЛА
1. У Правилнику о испитивању погодности и класификацији такси возила („Службени лист града Београда”, број
24/06), који је донео градоначелник града Београда 30. новембра 2006. године:
– члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Испитивање погодности и класификацију возила врши
Комисија за испитивање погодности и класификацију возила (у даљем тексту: комисија).
Градоначелник града Београда на предлог организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за
послове саобраћаја (у даљем тексту: организациона јединица) образује комисију.
Комисија се састоји од председника, два члана и два заменика члана који су запослени на неодређено време у организационој јединици Градске управе града Београда.”
– члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Испитивање погодности и класификација возила врши
се на месту које одређује организациона јединица.”
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 3-753/11-Г, 4. мартa 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Цена 220 динара

Градоначелник града Београда, 2. марта 2011. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ
БЕОГРАД”
1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Хиподром Београд” из Београда на допуну Ценовника услуга, коју је донео Управни одбор под бројем 38-2, на седници одржаној
21. фебруара 2011. године.
2. Решење и Ценовник објавити у „Службеном листу
града Београда”, а Ценовник се примењује наредног дана од
дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-725/11-Г, 2. мартa 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу одредбе члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр.
и 123/2007 – др. закон) и члана 23. Статута ЈП „Хиподром
Београд”, Управни одбор на седници одржаној 21. фебруара
2011. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП „ХИПОДРОМ
БЕОГРАД”
1. У Ценовнику услуга ЈП „Хиподром Београд” број 112/09 од 19. марта 2009. године („Службени лист града Београда”, број 32/09 од 19. јуна 2009. године) са допуном број
38-1 од 1. фебруара 2010. године („Службени лист града Београда”, број 8/10 од 1. априла 2010. године), у оквиру тачке
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

III – Ценовник услуга коришћења спортских стаза и терена,
после ставке 5 – Услуге коришћења терена за рекреативно
јахање, додају се нове ставке:
III. ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ
СТАЗА И ТЕРЕНА
Р.б.

Врста услуге

Динара/Цена
без
ПДВ-а

Динара Цена
са ПДВ-ом

6.

Услуга
изнајмљивања
наменског мањежа за по започетом
рекреативно јахање инди- часу/једно грло
видуалним корисницима

593,23

700,00

7.

Услуга
изнајмљивања
по започетом
наменског мањежа за
часу / једно
рекреативно јахање удругрло
жењима и савезима

560,00

660,00

8.

Услуга
изнајмљивања
наменског мањежа за по започетом
рекреативно јахање у часу / једно
ноћном термину (20,оо – грло
24,оо часова)

847,45

1.000,00

9.

по
једном
Услуга извођења програтретману * за
1.271,18
1.500,00
ма хипорехабилитације
једну особу
* Један третман подразумева извођење програма хипорехабилитације у трајању

од 45 до 60 минута од стране стручног тима (лиценцирани водитељи хипорехабилитације, тренери коњичког спорта са лиценцом за извођење програма хипорехабилитације, коњоводац, волонтери) уз претходни лекарски преглед.

Напомене:
1. Цене услуга изражене су у динарима (РСД).
2. На услуге које нису утврђене овим ценовником аналогно ће се применити најприближније цене из овог ценовника, закључивањем посебног уговора о пружању услуга са
заинтересованим корисником.
Управни одбор ЈП „Хиподром Београд”
Број 38-2, 21. фебруара 2011. године
Председник
Слободан Ребић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10) и чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ДЕО
МАКРОГРАЂЕВИНСКОГ БЛОКА Б, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, градска општина Звездара (у даљем тексту: план).
2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, Палмотићева бр. 30, приступиће изради концепта и нацрта плана
из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, градска општина Звездара („Службени
лист града Београда”, број 7/10).

11. март 2011.

3. Границом плана обухваћен је део територије градске
општине Звездара, део макрограђевинског блока Б насеља
Миријево, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже.
4. Циљ израде плана је унапређење појединих планско-техничких решења саобраћајница у делу важећег Регулационог плана насеља Миријево („Службени лист града
Београда” број 20/02), са сврхом побољшања саобраћајних
решења и усклађивања са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
од пожара („Службени гласник РС”, број бр. 8/95).
5. У оквиру намене простора предметног плана 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 не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу
члана 5. став 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.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, градска општина
Звездара („Службени лист града Београда”, број 7/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-10/11 од 25. јануара 2011.
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, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом акту
бр. 3697 I4-2/141 oд 9. фебруара 2011. год. и ЈКП „Зеленило
Београд” у свом акту бр 51/44 од 8. фебруара 2011. године,
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.

11. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за заштиту животне средине, Завод за
заштиту природе Србије, Градски завод за заштиту здравља,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у
законском року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-10/11, 24. фебруара 2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-10/11, 24. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10) и чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ДЕЛОВИ
МАКРОГРАЂЕВИНСКИХ БЛОКОВА „З” И „И”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макрограђевинских блокова „З” и „И”, градска
општина Звездара (у даљем тексту: план).
2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30, приступиће изради концепта и нацрта
плана из чл. 1. овог Решења, на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације дела насеља Миријево, делови
макрограђевинских блокова „З” и „И”, градска општина
Звездара („Службени лист града Београда”, број 7/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Звездара, делови макрограђевинских блокова „З” и „И” насеља Миријево, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је унапређење
појединих планско-техничких решења саобраћајница у делу
важећег регулационог плана насеља Миријево („Службени лист града Београда”, број 20/02), са сврхом побољшања
саобраћајних решења и усклађивања са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени гласник РС”, број 8/95).
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
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6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да План 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, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макрограђевинских блокова „З” и „И”, градска општина Звездара („Службени лист града Београда”,
број 7/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
Плана обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-11/11 од 26.01.2011. 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, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом
акту бр. 3695 I4-2/140 oд 09.02.2011. год. дао је позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Зеленило Београд”, Завод за заштиту природе Србије, Градски
завод за заштиту здравља, Институт за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у законском року, те се сходно
чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр.135/04, 88/10), сматра
да немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-11/11, 24. фебруара 2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-11/11, 24. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
и 64/10) и чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове; доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ УШЋЕ, ГРАДСКА
ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће,
градска општина Обреновац (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом; значај и карактеристике плана; карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања; опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података; извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће,
градска општина Обреновац део је документације која се
прилаже уз план.

11. март 2011.

5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац „Службени
лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја на животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац обезбедиће
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана; биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне
Ушће, градска општина Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину „Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину;
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене; разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину „Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04);
уз дописе IX-03 бр. 350.14-12/11 од 26. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
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ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП ”Зеленилу
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије; у свом акту бр. 026305/2 од 7. фебруара 2011. год. ЈКП „Београдски водовод и
канализацијa” у свом акту бр. 3681 I4-2/135 oд 9. фебруара
2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине; у
свом акту бр 501.3-5/2011-V-04 од 11. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, Градски завод за заштиту
здравља; Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна
мишљења у законском року, те се сходно члану 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о приступању изради
стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-12/2011 25. фебруара
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-12/2011, 25. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с.р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у с вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СКЕЛА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину плана детаљне регулације индустријске зоне Скела,
градска општина Обреновац (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
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стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник СР”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне Скела,
градска општина Обреновац део је документације која се
прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац обезбедиће
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне
Скела, градска општина Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 7/10).
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-13/11 од 27. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП ”Зеленилу
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026304/2 од 7. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило Београд”, у
свом акту бр. 51/39 oд 8. фебруара 2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом акту бр. 3687 I4-2/130
oд 9. фебруара 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр 501.3-13/2011-V-04 од 11. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на Предлог
решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-13/2011, 25. фебруара
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-13/2011, 25. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04, 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09,
64/10) и чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБИЛАЗНИЦЕ, ОД ПУТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ „МЛАДОСТ” ДО ПЕТЉЕ НА АУТОПУТУ Е 763 У МИСЛОЂИНУ, СА МОСТОМ ПРЕКО КОЛУБАРЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице
од пута за Пољопривредни комбинат „Младост” до петље
на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре,
градска општина Обреновац (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну
средину (смернице које се односе на спровођење Плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.

11. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од
пута за Пољопривредни комбинат „Младост” до петље на
аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре,
градска општина Обреновац део је документације која се
прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат
„Младост” до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат
„Младост” до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац обезбедиће
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана,
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и
члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат „Младост”
до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко
Колубаре, градска општина Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни
комбинат „Младост” до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
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процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-14/11 од 27. јануара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне
регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат „Младост” до петље на аутопуту Е 763 у
Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина
Обреновац, Секретаријату за заштиту животне средине,
Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском водовод и канализацији, ЈКП
„Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП ”Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026297/2 од 7. фебруара 2011. год., ЈКП „Београдски водовод и
канализацијa” у свом акту бр. 3698 I4-2/131 oд 9. фебруара
2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине, у
свом акту бр 501.3-11/2011-V-04 од 11. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, Градски завод за заштиту
здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна
мишљења у законском року, те се сходно члану 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о приступању изради
стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-14/2011, 25. фебруара
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-14/2011, 25. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с.р.

На основу члана. 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и чланом
53. Одлуке о градској управи града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10),
секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за
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пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре
у Младеновцу, градска општина Младеновац (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска општина Младеновац део је документације
која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска општина Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја на животну средину плана детаљне регулације
постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне
инфраструктуре у Младеновцу, градска општина Младеновац обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда.
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6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне постројења за пречишћавање
отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу,
градска општина Младеновац („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и
приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска општина
Младеновац садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-15/11 од 27. јануара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и
приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска општина Младеновац Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за
јавно здравље, ЈКП Београдски водовод и канализација ЈКП
„Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026298/2 од 9. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило Београд”,
у свом акту бр. 51/42 oд 8. фебруара 2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом акту бр. 3689 I42/138 oд 8. фебруара 2011. год. и Секретаријат за заштиту
животне средине, у свом акту бр 501.3-10/2011-V-04 од 11.
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фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-15/2011, 25. фебруара
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-15/2011, 25. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10) и чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СОПОТУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у
Сопоту, градска општина Сопот (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
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– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације постројења за прећишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у у Сопоту, градска општина Сопот део је документације која се
прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 14 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот обезбедиће
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне постројења за пречишћавање
отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот („Службени лист града Београда”, број
7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
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бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и
приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-16/11 од 27. јануара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и
приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026299/2 од 9. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило Београд”, у
свом акту бр. 51/37 oд 8. фебруара 2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом акту бр. 3693 I4-2/139
oд 08.02.2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр 501.3-9/2011-V-04 од 11. фебруара 2011.
године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у законском року,
те се сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-16/2011 25. фебруара
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-16/2011, 25. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА „МЕЂУРЕЧЈЕ” СА ГЛАВНИМ ОДВОДНИМ
КОЛЕКТОРОМ ОД НАСЕЉА БАРАЈЕВО – ЦЕНТАР,
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља Барајево – центар, градска
општина Барајево (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља Барајево – центар, градска општина
Барајево, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је
да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу
Одлуке о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним
колектором од насеља Барајево – центар, градска општина
Барајево („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са
главним одводним колектором од насеља Барајево – центар, градска општина Барајево, обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне постројења за пречишћавање
отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља Барајево – центар, градска општина Барајево
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода
„Међуречје” са главним одводним колектором од насеља
Барајево – центар, градска општина Барајево садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
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Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-17/11 од 27. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља Барајево
– центар, градска општина Барајево Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић–Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026347/2 од 10. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило Београд”,
у свом акту бр. 51/74 oд 11. фебруара 2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом акту бр. 4335 I42/195 oд 14. фебруара 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр 501.3-24/2011-V-04 од
16. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др. Милан Јовановић -Батут” и ЈВП ”Београдводе” нису доставили предметна мишљења у законском року,
те се сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-17/2011 28. фебруара
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-17/2011, 28. фебруара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ
УЛИЦЕ ДО АУТО-ПУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
И НОВИ БЕОГРАД
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар
од Ивићеве улице до ауто-пута, градске општине Земун и
Нови Београд (у даљем тексту: план).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од
Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови
Београд део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела
улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске
општине Земун и Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације дела
Улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске
општине Земун и Нови Београд, обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
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Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне дела улице Тошин бунар
од Ивићеве улице до ауто-пута, градске општине Земун и
Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације дела Улице Тошин бунар од Ивићеве улице до
аутопута, градске општине Земун и Нови Београд садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС ”, бр.
135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-19/11 од 28. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдски
водовод и канализација, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/75 од 11. фебруара 2011. год., Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр 501.3-22/2011-V-04 од 16. фебруара 2011.
године, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом
акту бр. 4323 I4-2/192 oд 14.02.2011. год. и Завод за заштиту
природе Србије, у свом акту бр. 026-342/2 од 18. фебруара
2011. год., дали су позитивно мишљење на Предлог решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у законском року,
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те се сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-19/2011, 1. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-19/2011, 1. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ПРИВРЕДНИХ
САДРЖАЈА ДУЖ АУТО-ПУТА БЕОГРАД–НИШ, ЈУЖНО ОД НАПЛАТНЕ РАМПЕ БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ГРОЦКА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину плана детаљне регулације за зону комерцијалних и
привредних садржаја дуж аутопута Београд–Ниш, јужно од
наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и
Гроцка (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
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животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за зону комерцијалних и
привредних садржаја дуж аутопута Београд–Ниш, јужно од
наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и
Гроцка, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод
Београда” који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 18 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за зону
комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске
општине Вождовац и Гроцка („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације за
зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток,
градске општине Вождовац и Гроцка обезбедиће предузеће
„Еуросалон” д.о.о. из Београда, Булевар војводе Мишића 12.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд
– Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске
општине Вождовац и Гроцка („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
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бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5.
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја
дуж аутопута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-20/11 од 28. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж
ауто-пута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ
поток, градске општине Вождовац и Гроцка Секретаријату
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском
водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/71 од 11.
фебруара 2011. год., Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр 501.3-17/2011-V-04 од 11. фебруара
2011. године, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у
свом акту бр. 4342 I4-2/192 oд 14. фебруара 2011. год. и Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-352/2
од 16. фебруара 2011. год., дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-20/2011 2. марта.
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-20/2011, 2. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и
члана 53. Одлуке о градској управи („Службени лист града
Београда”, бр. 51/08), секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТРГОВАЧКЕ, АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА,
МАКИШКЕ И ДРАГЕ СПАСИЋ У ЖАРКОВУ, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела за део подручја
између улица Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, градска општина Чукарица (у даљем:
тексту план).
2. Предузеће Урбанистички центар „Град” из Београда, Зелени венац 2, приступиће изради Концепта и Нацрта плана из чл. 1. овог Решења, на основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, градска општина Чукарица („Службени лист града Београда”, број 7/10).
3. Границом плана обухваћен је простор између регулације улица: Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић са везама до постојеће односно планиране саобраћајне и инфраструктурне мреже, површине око 1,41 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
грађевинског земљишта јавне намене и преиспитивање саобраћајних и инфраструктурнх решења.
5. У оквиру намене простора предметног плана 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 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, 88/10).
7. Ово решење објављује се у Службеном листу града
Београда и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела за део подручја између улица Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, градска општина Чукарица
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).
За носиоца израде плана одређено је предузеће Урбанистички центар „Град” из Београда, Зелени венац 2. Средства
за израду плана обезбедиће предузеће Група супермаркета
„Веропулос” д.о.о., Београд, Булевар Милутина Миланковића бр. 85/а и предузеће „Канеко” д.о.о. Београд, Краљице
Марије бр. 3.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио
је да предметни план не представља оквир за одобравање
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будућих развојних пројеката одређених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну
средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-21/11 од 28. јануара 2011.
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, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
Београдском водоводу и канализацији, ЈКП ”Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту бр 51/73 од 11. фебруара 2011. године и ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, у свом акту бр. 4351 I4-2/199 oд 14. фебруара 2011. год.
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у законском
року, те се сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-21/11 дана 2. марта 2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-21/11, 2. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с.р.
На основу члана. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЈАКОВО 1” И „ЈАКОВО 2” НА ОРИЈЕНТАЦИОНОЈ СТАЦИОНАЖИ КМ 573+000 АУТО-ПУТА Е-75
БЕОГРАД–НИШ (ДЕОНИЦА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ
ПОТОК)
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса станица за
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снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој стационажи км 573+000 аутопута Е-75 Београд – Ниш
(деоница Добановци – Бубањ поток) (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој
стационажи km 573+000 аутопута Е-75 Београд–Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток), део је документације која
се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени поверава се
предузећу Архиплан, Аранђеловац, Кнеза Михаила бр. 33б,
које ће дефинисати методологију и састав стручног тима за
израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од шест месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса
станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на
орјентационој стационажи km 573+000 аутопута Е-75 Београд – Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток), („Службени лист града Београда” број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково
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2” на оријентационој стационажи km 573+000 аутопута
Е-75 Београд – Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток),
обезбедиће предузеће „Hosting investments” d.o.o., Београд,
Краља Милутина бр. 28.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана,
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и
члана 53. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на орјентационој
стационажи km 573+000 аутопута Е-75 Београд – Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток) („Службени лист града
Београда” број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС” бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом
„Јаково 1” и „Јаково 2” на орјентационој стационажи km
573+000 аутопута Е-75 Београд – Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток), садржаће елементе из члана 12. став 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница
за израду стратешких процена на нижим хијерархијским
нивоима.
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-22/11 од 28. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково
1” и „Јаково 2” на оријентационој стационажи km 573+000
аутопута Е-75 Београд – Ниш (деоница Добановци – Бубањ
поток), Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно
здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП

11. март 2011.

„Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/55 од 8. фебруара 2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”
у свом акту бр. 4041 I4-2/168 oд 8. фебруара 2011. год., Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр
501.3-23/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године и Завод за
заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-326/2 од 18.
фебруара 2011. год., дали су позитивно мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-22/2011 2. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-22/2011, 2. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), а у
вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА БАТАЈНИЦА – НАСЕЉЕ
ШАНГАЈ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај,
градска општина Земун (у даљем тексту: план), на животну
средину.
2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда; Палмотићева бр.30. приступиће изради нацрта и концепта плана
из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај,
Градска општина Земун („Службени лист града Београда”,
број 20/09).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
подручја општине Земун, део насеља Батајница – насеље
Шангај, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 209 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање
планске могућности за реализацију нових стамбено-пословних површина у циљу рационалнијег коришћења
земљишта и обезбеђење капацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу.
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5. У оквиру намене простора предметног плана 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 не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
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На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-1/11 7. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-1/11, 7. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај, градска општина Земун („Службени
лист града Београда”, број 20/09).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30. Средства за
израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-1/11 од 25. јануара 2011. 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, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском
водоводу и канализацији, ЈКП ”Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП
„Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројектовање, Нови Београд, Сурчински
пут бр. 2 (допис бр. 51/38 од 8. фебруара 2011. год.) и ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, Сектор за развој и
пројектовање, Служба за развој изворишта подземних
вода, Београд, Делиградска бр. 28 (допис бр. 3685 I4-2/136
од 9. фебруара 2011. год.) доставили су мишљење у коме
наводи да се може донети Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Завод за
заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Београдводе”, нису доставили тражено мишљење у
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/04) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о градској управи („Службени. лист града Београда”, број
51/08), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Београда (у
даљем тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на
животну средину;
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену;
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У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Београда део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Палмотићева бр. 30, који ће дефинисати методологију и
састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 15 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда.
Средства за израду Генералног урбанистичког плана Београда обезбедиће се из буџета Града Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана,
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службениужбени гласник Републике
Србије”, број 135/04) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
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процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Београда Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Сектор за
развој и пројектовање, Служба за развој изворишта подземних вода, Београд, Делиградска бр. 28 (допис бр. 3881
I4-2/156 од 08. 02. 2011. год.), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-14/2011-V-04 од 11. фебруара 2011. год.) и ЈКП „Зеленило Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројектовање, Нови Београд,
Сурчински пут бр. 2 (допис бр. 51/45 од 22. фебруара 2011.
год.) доставили су мишљење у коме наводe да се може донети Решење о приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04) сматра да су сагласни
са Предлогом решења о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-3/2011 7. марта 2011.
године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-3/2011, 7. марта 2011. године

О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда
(„Службени лист града Београда”, број 57/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5.
став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Београда садржаће елементе из члана
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-3/11 од 25. јануара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09) и чланом 53.
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист
града Београда" бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд
(у даљем тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
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3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за израду Стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на
животну средину;
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планова генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд део је
документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, који ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 15 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе –
град Београд.
Средства за израду планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе –
град Београд обезбедиће град Београд преко Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана,
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради планова генералне регулације грађевинског
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подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд („Службени лист града Београда”, број 57/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – град Београд садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-4/11 од 25. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину планова генералне
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд Секретаријату за заштиту
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и
канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Сектор за
развој и пројектовање, Служба за развој изворишта подземних вода, Београд, Делиградска бр. 28 (допис бр. 3878
I4-2/157 од 8. фебруара 2011. год.), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-15/2011-V-04 од 11.
фебруара 2011. год.) и ЈКП Зеленило Београд, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројектовање, Нови Београд,
Сурчински пут бр. 2 (допис бр. 51/46 од 22. фебруара 2011.
год.) доставили су мишљење у коме наводe да се може донети Решење о приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04) сматра да су сагласни
са Предлогом решења о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-4/2011 7. марта 2011.
године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-4/2011, 7. марта 2011. године.
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10)
и чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације система зелених
површина Београда (у даљем тексту: план).
2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, Палмотићева бр. 30, приступиће изради концепта и нацрта плана
из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради Плана
генералне регулације система зелених површина Београда
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).
3. Границом Плана генералне регулације обухваћене су
територије дванаест градских општина: Вождовац, Врачар,
Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Савски венац,
Стари град, Чукарица, Раковица, Сурчин и Гроцка, односно
подручја наведених општина која су обухваћена границом
Генералног плана Београда 2021, површине око 77 460 ha.
4. Циљ израде плана генералне регулације система зелених површина Београда је стварање планских услова за:
очување постојећих зелених површина у садашњим границама; унапређење зелених површина лошијег квалитета
и вредности; унапређење постојећих зелених површина ка
постизању њихове мултифункционалности, као и функционалности и међусобне везе целокупног система зелених површина; усклађивање важеће типологије зелених површина
дефинисане Генералним планом Београда 2021. („Службени
лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05 и 34/07) са законским
оквиром и типологијама европских градова, а у циљу примене европских стандарда, конвенција, и сл; очување подручја вредних биотопа (станишта); обезбеђивање локација
за подизање нових зелених површина како би се уједначила просторна дистрибуција и заступљеност појединих типова зелених површина, достизање европских стандарда у
погледу обезбеђивања одговарајућих зелених површина за
потребе рекреације становника и других корисника, као и
са аспекта квалитета и заштите животне средине и тако успоставио оптимални систем и међусобна повезаност целокупног система зелених повшина Београда.
5. У оквиру намене простора предметног плана 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 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, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
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Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације система зелених
површина Београда („Службени лист града Београда”, број
57/09).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће се из буџета града Београда.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-5/11 од 26. јануара 2011.
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, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП Београдски водовод и канализација, Сектор за развој и пројектовање, Служба за развој изворишта подземних
вода, Београд, Делиградска бр. 28 (допис бр. 3686 I4-2/137
од 9. фебруара 2011. год.), Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91 (допис бр. 026303/2 од 14. фебруара 2011. год.) и ЈКП „Зеленило Београд”,
Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројектовање,
Нови Београд, Сурчински пут бр. 2 (допис бр. 51/43 од 22.
02. 2011. год.) доставили су мишљење у коме наводи да се
може донети Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису доставили
тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС», број 135/04) сматра да су
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-5/11 7. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-5/11, 7. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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Број 5 – 21

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
3. марта 2011. године, на основу члана 12. тачка 14. и члана 16.
тачка 4. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ЗЕМУН
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се сталне манифестације у области културе од значаја за градску општину Земун, које су
од интереса за грађане, као и начин њиховог остваривања, у
оквиру права и обавеза утврђених овом одлуком и законом.
Члан 2.
Сталне манифестације у области културе од значаја за
градску општину Земун су оне које својим значајем и садржајима афирмишу градску општину Земун и задовољавају
потребе грађана Земуна у области културе.
Члан 3.
Сталне манифестације у области културе од значаја за
градску општину Земун (у даљем тексту: манифестације) су:
1. Међународни фестивал монодраме и пантомиме,
2. Земунски међународни салон карикатуре,
3. Лето на Гардошу,
4. Лето на Кеју,
5. Лето на Лиду.
Међународни фестивал монодраме и пантомиме, основан 1973. године одржава се под покровитељством градске
општине Земун. За учешће на фестивалу равноправно конкуришу уметници из земље и иностранства. Фестивал додељује престижне награде: Златну колајну за монодраму,
Златну Колајну за пантомиму и златну Колајну публике.
Земунски међународни салон карикатуре, основан 1996.
године сврстава се међу три најпрестижније светске манифестације карикатуре. Годишње на салону учествује преко
100 уметника – карикатуриста из целог света. Радови изложени на овом салону изузетно су цењени у свету карикатуре.
Лето на Гардошу, културно-уметничка манифестација
одржава се у јулу и августу сваке године на летњој позорници Гардош. Разноврстан програм обухвата концерте, драме, комедије, кабарее и дечије представе. У програму су заступљени уметници из свих земаља.
Лето на Кеју, културно-уметничка и туристичка манифестација одржава се у јулу и августу на летњој сцени
на Кеју ослобођења. Програм је, углавном, намењен деци и
младима преко едукативних радионица, дечијих и музичких представа, филмова, књижевних вечери, перформанса.
У манифестацији учествују млади и талентовани уметници.
Лето на Лиду, манифестација мултимедијалног типа
одржава се у јулу и августу на плажи Лидо. Програм манифестације је, у складу са потребама посетилаца плаже, прожет музиком и игром. Манифестација даје шансу младим и
неафирмисаним ствараоцима и уметницима на овим просторима.
Члан 4.
Манифестација има Програмски савет, директора и селектора, које именује Веће градске општине Земун.

Члан 5.
Програмски савет Међународног фестивала монодраме
и пантомиме и Земунског међународног салона карикатуре
има председника и шест чланова које именује Веће градске
општине Земун на период од четири године.
Програмски савет Лета на Гардошу, Лета на Кеју и Лета
на Лиду има председника и два члана које именује Веће
градске општине Земун на период од четири године.
Програмски савет манифестације: утврђује карактеристике и ближи начин остваривања циља манифестације,
концепцију манифестације, усваја програм манифестације,
износ средстава потребних за реализацију (програм и предрачун трошкова), одређује место, време и дужину трајања
манифестације, усваја предлог селектора о учесницима,
подноси извештај Већу градске општине Земун о одржаној
манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним
средствима и мишљењем о уметничком нивоу програма манифестације, посећености, медијској кампањи и сл. и обавља друге послове везане за одржавање манифестације.
Извештај о одржаној манифестацији са извештајем о
утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о уметничком нивоу програма манифестације, посећености, медијској кампањи, Програмски савет и директор манифестације подносе Већу градске општине Земун најкасније у
року од 30 дана од дана завршетка манифестације.
Члан 6.
Програмски савет манифестације усваја програм и предрачун трошкова манифестације и доставља их Одељењу
за друштвене делатности и привреду, најкасније до 20. октобра текуће године за манифестацију у наредној години,
ради благовременог планирања финансијских средстава.
Директор манифестације организује рад манифестације
са сарадницима и другим институцијама. За реализацију манифестације директор је одговоран Програмском савету, а
Већу градске општине Земун за наменско трошење средстава.
Селектор манифестације предлаже Програмском савету
уметнички програм и учеснике манифестације.
Члан 7.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у
буџету градске општине Земун на основу сагледаног програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположивим
средствима.
Поред средстава из става 1. овог члана, директор манифестације обезбеђује средства за одржавање манифестације
и из других извора, у складу са законом.
Члан 8.
Организационе, стручне, административне, финансијске и техничке послове за потребе манифестације обавља
правно лице коме градска општина Земун повери те послове уговором на период најдуже до четири године.
Уговор из става 1. овог члана закључује председник
градске општине Земун.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Београда''.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-230/2011-II/21, 3. марта 2011. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 3. марта 2011. године, на основу члана 16. тачка 10.
Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке организације Земун („Службени
лист града Београда”, број 26/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности у Управном одбору Туристичке организације Земун, Душан Милошевић, члан.
2. Именује се за члана Управног одбора Туристичке организације Земун, на период од четири године, Дејан Маријановић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-232/2011-II/21, 3. марта 2011. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Фонда „Исидора Секулић”, на својој седници одржаној 22. децембра 2010. године, на основу члана
8. Одлуке Скупштине општине Савски венац о оснивању
Фонда „Исидора Секулић” донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ИСИДОРА
СЕКУЛИЋ”
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Књижевна награда „Исидора Секулић” додељује се појединцима за објављено књижевно дело у прози.
Члан 2.
Награда се додељује сваке године у јуну месецу.
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– да је остварено у књижевним жанровима којима се
бавила Исидора Секулић.
– да је написано на српском језику и и објављено у Србији.
III. ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА НАГРАДУ
Члан 6.
Оглас са условима за награђивање којим се омогућава
прикупљање предлога за књижевну награду „Исидора Секулић” објављује се у јануару месецу.
Члан 7.
Предлози морају бити достављени писмено, са образложењем и по потреби тако документовани да жири има довољно елемената за оцену вредности дела које се предлаже
за награду.
Члан 8.
У циљу стицања потпунијег суда о оствареним вредностима на основу којих се дело предлаже за додељивање
награде, жири може консултовати културне институције,
стручна и друга удружења и појединце.
Члан 9.
Предлози за додељивање награде достављају се од објављивања огласа до краја фебруара текуће године.
Списак кандидата за награду утврђује жири. Списак је
јаван и доступан средствима јавног информисања.
IV. ИМЕНОВАЊЕ ЖИРИЈА
Члан 10.
Скупштина Фонда „Исидора Секулић”, на предлог Управног одбора Фонда, врши именовање жирија за додељивање
награде из редова књижевних стручњака.
Члан 11.
Жири броји три члана.
На својој првој седници жири бира председника који
сазива седницу и руководи радом жирија. Чланови жирија
могу на основу свог увида у издавачку продукцију, допунити списак предлога кандидата.

Члан 3.
Новчани износ награде утврђује Скупштина Фонда
„Исидора Секулић”, на предлог Управног одбора Фонда.
Награда се исплаћује у нето износу.

Члан 12.
Ако члан жирија престане да врши ову функцију из
било ког разлога, на његово место се именује нови члан.

Члан 4.
Уз новчану награду, добитнику се уручује посебна диплома потписана од стране председника Скупштине Фонда и председника жирија и плакета са ликом књижевнице
Исидора Секулић.

Члан 13.
Члан жирија чије је дело предложено за награђивање, престаје да учествује у раду жирија за ту годину и
Скупштина Фонда именује новог члана жирија.
Члан 14.

II. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДЕ
Члан 5.
Награда може бити додељена ако су испуњени следећи
услови:
– да дело поводом кога се додељује награда представља
значајно остварење и да је објављено у периоду од 1. јануара
до 31. децембра, у години за коју се награда додељује.

Мандат чланова жирија траје три године.
Члан жирија не може бити биран узастопно у наредном
мандату у састав жирија.
Члан 15.
Чланови жирија за свој рад примају накнаду чији износ
одређује Скупштина Фонда, на предлог Управног одбора.
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V. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДЕ
Члан 16.
У додељивању награде жири се придржава одлуке
Скупштине Фонда „Исидора Секулић” о висини награде.
Уколико жири сматра да у тој години нема дела која испуњавају прописане услове за доделу Награде или да предложена дела не одговарају реномеу Награде, она се неће доделити.
Члан 17.
Одлуку о додељивању награде, жири доноси самостално.
Одлука се доноси на седници жирија и пуноважна је, ако је
за њу гласало више од половине чланова жирија.
Председник жирија одлуку мора образложити у писменом облику.
Члан 18.
Одлука о додељивању награде мора бити донета, најкасније до 1. јуна.
Одлука и образложење о додељивању награде објављује
се у средствима јавног информисања.
Решење о исплати награде на основу одлуке жирија доноси Скупштина Фонда, на предлог Управног одбора.
Члан 19.
Диплому о додељивању награде, плакету, као и саму награду, потписују и уручују председник Скупштине Фонда и
председник жирија
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Овa одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука Скупштине Фонда „Исидора Секулић” о установљавању награде „Исидора Секулић”, донета 1996. године, Упутство о извршењу одлуке о установљавању књижевне награде „Исидора Секулић”, донето 1996. године, као и Одлука о
измени упутства о извршењу Одлуке о установљавању књижевне награде „Исидора Секулић” донето 2004. године.
Фонд „Исидора Секулић”
Ратко Адамовић, с. р.

СТАРИ ГРАД
Веће градске општине Стари град на седници одржаној 17. фебруара 2011. године, на основу члана 77. Статута
градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), а у вези са одредбама чл. 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 17. став 1. алинеја 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљаање
пословним простором „Пословни простор општине Стари
град” – пречишћен текст („Службени лист града Београда”,
бр. 21/06 – пречишћен текст, 43/08 и 35/09), без одредби о
ступању на снагу, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД”
1. Даје се сагласност на Програм пословања за 2011. годину Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”
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из Београда, Нушићева број 27, донет на седници Управног
одбора Јавног предузећа одржаној 7. фебруара 2011. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Стари град
I-03, број 020-3-62/11, 17. фебруара 2011. године
Председник
Мирјана Божидаревић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07) , чл. 47. и 63. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10
и 101/10) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и
15/10) Скупштина градске општине Лазаревац на седници
одржаној 21. фебруара 2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Лазаревац за 2011.
годину („Службени лист града Београда”, број 49/10), члан
1. мења се и гласи:
Буџет градске општине Лазаревац за 2011. годину
састоји се од:
1) укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 863.335.360 динара;
2) укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине у износу од 1.160.892.722 динара;
3) буџетског дефицита у износу од 297.557.362 динара,
који су у рачуну прихода и примања, расхода и издатака
и рачуну финансирања буџета градске општине Лазаревац
за 2011. годину, утврђени у следећим износима и то:
Опис

Економска
класификација

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупно

1

2

3

4

5

А. Рачун прихода и
примања, расхода и
издатака
I. Укупни приходи и
примања остварени
по основу продаје
– нефинансијске
имовине

7+8

834.609.000

28.726.360

863.335.360

II. Укупни расходи
и издаци за набавку
нефинансијске
имовине

4+5

834.609.000

326.283.722

1.160.892.722

III. Буџетски суфицит
(7+8)-(4+5)
– дефицит (I – II)

0

-297.557.362 -297.557.362

IV. Укупан фискални
дефицит

0

-297.557.362 -297.557.362

(7+8)-(4+5)+
(92-62)

Б. Рачун финансирања

0

V. Примања од задуживања

91

0

223.000.000

223.000.000

VI. Примања од
продаје финансијске
имовине

92

0

0

0

VII. Отплата главнице

61

0

0

0

VIII. Набавка финансијске имовине

62

0

0

0

IX. Нето финансирање ( V+VI)
-(VII+VIII)

(91+92)(61+62)

0

223.000.000

223.000.000
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Приходи и примања буџета градске општине Лазаревац
за 2011. годину, утврђени су у следећим износима и то:

Опис

Економска
класификација

Износ

1

2

3
1.086.335.360
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1

2

3

2.6. Новчане казне и одузета имовинска
корист

743

250.000

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа
општина

743353

250.000

2.7. Мешовити и неодређени приходи

745

- остали приходи у корист нивоа општина

745151

1.498.000

Б. Додатна средства

7+8+9

251.726.360

1. Социјални доприноси (извор финансирања
03)

7

1.600.000

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

771111

1.600.000

2. Сопствени приходи буџетских корисника
(извор финансирања 04)

7

2.421.000

2.1. приходи буџета општина од камата на
средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

741151

456.000

742151

200.000

1.498.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА( А+Б)

7+8+9

А. Средства из буџета

7

834.609.000

1. Уступљени приходи (извор финансирања
01)

7

480.075.000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)

711

50.000.000

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу

711121

20.000.000

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу

711122

10.000.000

- Порез на приходе од непокретности

711143

20.000.000

2.2. приходи од продаје добара и услуга од
стране тржишних организација у корист
нивоа општина

1.2. Порез на имовину

713

40.000.000

2.3. остали приходи у корист нивоа општина

745151

1.665.000

- порез на наслеђе и поклон

713311

3.000.000

- порез на пренос апсолутних права на
непокретности

745152

100.000

713421

27.000.000

2.4. закупнина на стан у корист нивоа
општина

- порез на пренос апсолутних права на
половним моторним возилима и пловним
објектима

3. Донације од осталих нивоа власти
(извор финансирања 07)

7

24.705.360

713423

10.000.000

3.1. остали приходи у корист нивоа општина

745151

18.000.000

103.000.000

3.2. текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

744151

6.705.360

4. Примања од продаје нефинансијске
имовине(извор финансирања 09)

8

0

4.1. Примања од продаје нефинансијске
имовине

8

0

9

223.000.000

9

223.000.000

1.3. Порез на добра и услуге

714

- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила

714514

18.000.000

- накнада за загађивање животне средине

714547

5.500.000

- накнада од емисије ЅO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада

714549

79.500.000

1.4. Трансфери од других нивоа власти

733

155.075.000

5. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (извор финансирања 10,11,12)

- ненаменски трансфери од републике у
корист нивоа градова

733141

155.075.000

5.1. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

1.5. Приходи од имовине

741

132.000.000

- накнада за коришћење минералних сировина

741511

132.000.000

2. Изворни приходи (извор финансирања 01)

7

354.534.000

2.1. Порез на имовину ( у статици)

713

98.000.000

- порез на имовину (осим на акције,
земљиште и уделе) од физичких лица

713121

40.000.000

- порез на имовину (осим на акције,
земљиште и уделе) од правних лица

713122

58.000.000

2.2. Порез на добра и услуге

714

66.400.000

-комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

714513

24.000.000

Расходи и издаци буџета градске општине Лазаревац за
2011. годину, утврђени су у следећим износима и то:

Опис

Економска
класифик.

1

2

Износ
3

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4+5

1.160.892.722

1. Текући расходи

4

755.195.593

1.1. Расходи за запослене

41

206.935.870

1.2. Коришћење роба и услуга

42

440.910.441

- Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

714562

42.400.000

1.3. Отплата камата

44

500.000

2.3. Други порези

716

14.000.000

1.4. Субвенције

45

44.521.330

1.5. Трансфери осталим нивоима власти

46

2.890.000

1.6. Права из социјалног осигурања

47

13.382.000

-комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

716111

2.4 .Приходи од имовине

741

14.000.000
164.889.000

- приходи буџета општина од камата на
средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

741151

12.000.000

- приходи од камата на средства корисника
буџета општине укључена у депозите код
пословних банака код којих овлашћени
општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу

741152

1.075.000

- комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне

741531

3.000.000

-комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом

741535

2.000.000

-накнада за коришћење грађевинског
земљишта

741534

146.814.000

2.5 Приходи од продаје добара и услуга

742

9.497.000

- приходи од давања у закуп непокретности

742152

7.606.000

- општинске административне таксе

742251

1.500.000

- приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општине

742351

391.000

1.7. Остали текући расходи

48

33.968.934

1.8. Средства резерве

49

12.087.018

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

405.697.129

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
у износу од 297.557.362 динара обазбеђена су из пренетих
неутрошених средстава из предходних година у износу од
65.506.782 динара, неутрошених средстава из донација из
предходних година у износу од 9.050.580 динара и из примања од задуживање код домаћих финансијских институција и пословних банака, у износу од 223.000.000 динара.
Члан 2.
У члану 2. став 1. додаје се тачка 4. која гласи:
4. Примања од:
- Примања од задуживања, која се користе за финансирање капиталних инвестиционих пројеката у складу са одлуком Скупштине градске општине Лазаревац.

11. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 5 – 25

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
За сталну резерву планирана су средства у износу од 1.669.218 динара,
За текућу резерву планирана су средства у износу од 8.617.800 динара од текућих прихода и у износу од 1.800.000 динара од средстава из претходних година.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Приходи из буџета у износу од 834.609.000 динара, додатни приходи буџетских корисника у износу од 28.726.360 динара, пренета средстава из претходних година у износу од 65.506.782 динара, неутрошена средстава донација из предходних
година у износу од 9.050.580 динара и примања од задуживање у износу од 223.000.000 динара распоређују се по корисницима и наменама и то:
Раз- Гла- Функдео ва
ција
1
1

2

Екон. ПозиКл
ција

3

4

Опис

Средства
из буџета
(01)

Средства из
предходних
година
(13 и 15)

Додатна
средства

Укупно

6

7

8

9

10

5

ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина,председник,
Веће градске општине

1.0

Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни
послови

110
411

Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

415

13.685.000

13.685.000

2.450.000

2.450.000

40.000

40.000

Накнаде трошкова за запослене

270.000

270.000

421

Стални трошкови

110.000

110.000

422

Трошкови путовања

970.000

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

25.575.000

970.000
1.785.000

27.360.000

540.000

540.000

1.000.000

1.000.000

444

Пратећи трошкови задуживања

500.000

500.000

499

Средства резерве (стална резерва)

1.669.218

1.669.218

Средства резерве (текућа резерва)

8.617.800

1.800.000

10.417.800

100.000

1.000.000

1.100.000

499
1

класична потрошња

2

комунална потрошња

3

Буџетски фонд за заштиту животне средине

800.000

800.000

8.517.800

8.517.800

Извори финансирања за функцију 110:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 110

О40

55.427.018

55.427.018
3.585.000

55.427.018

3.585.000

3.585.000
0

59.012.018

Породица и деца
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за функцију 040:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 040:

О60

0
0

0
2.000.000

0

2.000.000

Становање
472
1

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

700.000

700.000

Побољшање услова становања избеглица
-средства Општине

700.000

700.000

700.000

700.000

Извори финансирања за функцију 060:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 060:

0
0

0
700.000

0

700.000

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту

О70
463

Трансфери осталим нивоима власти

80.000

80.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.720.000

2.720.000

Дотације невладиним организацијама

2.700.000

2.700.000

481
1

Црвени крст

2

Остала удружења грађана и невладине организације

700.000

700.000

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за функцију 070:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070

150

5.500.000

5.500.000
0

5.500.000

0

0
0

5.500.000

Опште јавне услуге – истраживање и развој
423

Услуге по уговору

250.000

250.000

Број 5 – 26
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5

6

11. март 2011.
7

8

9

10

424

Специјализоване услуге

190.000

190.000

481

Дотације невладиним организацијама

560.000

560.000

Извори финансирања за функцију 150:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 150

160

1.000.000

1.000.000
0

1.000.000

0

0
0

1.000.000

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423
1
481
1
483
1

Услуге по уговору

497.257

Стална конференција градова и општина

497.257

497.257

Дотације невладиним организацијама

679.534

84.000

763.534

Политичке странке

679.534

84.000

763.534

497.257

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.315.389

2.315.389

класична потрошња

2.315.389

2.315.389

Извори финансирања за функцију 160:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160

421

3.492.180

3.492.180
84.000

3.492.180

84.000

84.000
0

3.576.180

Пољопривреда
421

Стални трошкови

100.000

424

Специјализоване услуге

700.000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

900.000

1

Средства од Града

2

Средства општине

481

Дотације невладиним организацијама

900.000

100.000
700.000
3.421.330

4.321.330

2.771.330

2.771.330

650.000

1.550.000

3.800.000

3.800.000

Извори финансирања за функцију 421:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 421:

474

5.500.000

5.500.000
3.421.330

3.421.330

5.500.000

3.421.330

0

8.921.330

1.000.000

1.000.000

2.000.000

5.397.755

7.397.755

Вишенаменски развојни пројекти
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

481
1
512

Дотације невладиним организацијама

1.800.000

1.800.000

Регионални центар за МСП

1.800.000

1.800.000

Машине и опрема

2.652.825

2.652.825

Извори финансирања за функцију 474:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 474:

620

3.800.000

3.800.000
0
9.050.580

3.800.000

9.050.580

9.050.580
0

12.850.580

Развој заједнице
511
1

Зграде и грађевински објекти

24.900.000

24.900.000

комунална потрошња-израда техничке документације комуналне инфраструктуре

24.900.000

24.900.000

24.900.000

24.900.000

Извори финансирања за функцију 620:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620:

810

0
0

0
24.900.000

0

24.900.000

Услуге рекреације и спорта
481

Дотације невладиним организацијама

16.000.000

16.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810:

820

16.000.000

16.000.000
0

16.000.000

0

0
0

16.000.000

Услуге културе
463

Трансфери осталим нивоима власти

1.000.000

600.000

1.600.000

1

Опремање библиотеке

2

Остали трансфери

1.000.000

1.000.000

Дотације невладиним организацијама

1.000.000

1.000.000

481

600.000

600.000

Извори финансирања за функцију 820:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за фунцију 820:

830

2.000.000

2.000.000
600.000

2.000.000

600.000

600.000
0

2.600.000

Услуге емитовања и штампања
451
1
454

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

7.600.000

7.600.000

ЈП Радио Лазаревац

7.600.000

7.600.000

600.000

600.000

Субвенције приватним предузећима
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Извори финансирања за функцију 830:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.200.000

Укупно за функцију 830:

8.200.000
0

8.200.000

0

0
0

8.200.000

Образовање
911

Предшколско образовање
463

Tрансфери осталим нивоима власти

100.000

100.000

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

100.000

100.000

Извори финансирања за функцију 911:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

100.000

Укупно за функцију 911:
912

100.000
0

100.000

0

0
0

100.000

Основно образовање
422

Трошкови путовања

424

Специјализоване услуге

64.583.000

64.583.000

1.417.000

463

Tрансфери осталим нивоима власти

600.000

1.417.000
600.000

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

600.000

600.000

Извори финансирања за функцију 912:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

66.600.000

Укупно за функцију 912:
920

66.600.000
0

66.600.000

0

0
0

66.600.000

Средње образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

110.000

110.000

1.320.000

1.320.000

Извори финансирања за функцију 920:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.430.000

Укупно за функцију 920:
940

1.430.000
0

1.430.000

0

0
0

1.430.000

Високо образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

6.070.000

6.070.000

Извори финансирања за функцију 940:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6.070.000

Укупно за функцију 940:
950

6.070.000
0

6.070.000

0

0
0

6.070.000

Образовање које није дефинисано нивоом
423

Услуге по уговору

100.000

100.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

200.000

200.000

Извори финансирања за функцију 950:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

300.000

Укупно за функцију 950:
Укупно за образовање

300.000
0

0

300.000

0

0

300.000

74.500.000

0

0

74.500.000

Извори финансирања за раздео 1
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

175.419.198

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео 1

2

2.O

175.419.198
35.290.330

35.290.330

9.050.580
175.419.198

44.340.910

0

219.760.108

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима
рања 03

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови
у колони 9 извор финансирања 04

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
у колони 9 извор финансирања 04

у колони 9 извор финанси-

1

Рушење бесправно изграђених објеката-средства од Града

2

Остале специјализоване услуге

101.435.000

101.435.000

18.157.000

18.157.000

1.320.000

1.320.000

1.150.000

1.600.000

2.750.000

3.350.000

3.350.000

658.000

658.000

17.235.000

1.045.500

5.000

1.140.000

1.140.000

11.040.000

795.000

2.210.000

1.212.925

11.835.000
10.000

3.432.925

10.000

2.220.000

1.212.925
2.210.000

18.285.500

1.212.925
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Текуће поправке и одржавање

3.930.000

3.930.000

426

Материјал

7.980.000

7.980.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

400.000

482

Порези,обавезне таксе и казне

190.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

20.000

202.011

222.011

512

Машине и опрема

2.250.000

1.000.000

3.250.000

515

Нематеријална имовина

3.000.000

400.000
458.000

648.000

3.000.000

Извори финансирања за функцију 130:
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

О90

175.465.000

175.465.000
1.600.000
15.000
4.713.436

175.465.000

4.713.436
22.000

1.600.000
15.000
4.713.436

1.615.000

181.793.436

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

350.000

1

Трошкови сахрана незбринутих лица

350.000

2

Једнократне помоћи-средства од Републике

372.000
350.000

22.000

22.000

Извори финансирања за функцију 090:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090:

660

350.000

350.000
22.000

350.000

22.000

22.000

0

372.000

56.000

56.000

5.905.000

100.000

6.005.000

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
421

Стални трошкови

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 660:

156.000
5.905.000
0

5.905.000

156.000
5.905.000

156.000

6.061.000

Извори финансирања за главу 2.0
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

O7

Донације од осталих нивоа власти

О9

Примања од продаје финансијске имовине

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 2.0

2. 1

175.815.000

175.815.000
1.600.000

1.600.000

171.000

171.000

0

0

1.771.000

188.226.436

44.700.000

1.000.000

45.700.000

8.050.000

200.000

8.250.000
600.000

10.640.436
175.815.000

10.640.436

10.640.436

ЈП Дирекција
130

Опште услуге – Стручна служба
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

450.000

150.000

414

Социјална давања запосленима

300.000

100.000

400.000

415

Накнаде трошкова за запослене

500.000

50.000

550.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.000.000

500.000

421

Стални трошкови

2.840.000

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425

Tекуће поправке и одржавање

1.500.000

1.500.000

426

Материјал

1.200.000

1.200.000

482

Порези,обавезне таксе и казне
-ПДВ на закуп непокретности

1.160.000

1.160.000

800.000

800.000

64.900.000

64.900.000

512

Машине и опрема

1.500.000
2.840.000

400.000

50.000

2.000.000

450.000
2.000.000

Извори финансирања за функцију 130:
О1

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника
-средства на подрачуну корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:

610

2.050.000

2.050.000

2.050.000

66.950.000

0
64.900.000

0

Стамбени развој
511
1

Зграде и грађевински објекти

3.000.000

3.000.000

Од прихода од закупа непокретности

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за функцију 610:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 610:

3.000.000

3.000.000
0

3.000.000

0

0
0

3.000.000

11. март 2011.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5

620

6

Број 5 – 29
7

8

9

10

Развој заједнице
421

Стални трошкови

105.000.000

424

Специјализоване услуге

105.500.000

1

срeдства на подрачуну буџета

105.500.000

2

срeдства на подрачуну корисника

425

105.000.000
500.000

105.500.000
500.000

Текуће поправке и одржавање

43.051.620

8.364.918

1

срeдства на подрачуну буџета

43.051.620

6.000.000

2

средства на подрачуну корисника

482

Порези,обавезне таксе и казне

500.000

1

срeдства на подрачуну буџета

500.000

2

срeдства на подрачуну корисника

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

511

Зграде и грађевински објекти

500.000
6.505.360

57.921.898
49.051.620

2.364.918

6.505.360

8.870.278

500.000

500.000

1.500.000

500.000

500.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

25.000.000

6.167.704

1

Градски парк

1.206.814

1.1.

срeдства на подрачуну буџета

1.206.814

2

Остале зграде и грађевински објекти

25.000.000

2.1.

срeдства на подрачуну буџета

25.000.000

2.2.

срeдства на подрачуну корисника

541

106.000.000

Земљиште

2.000.000

1

срeдства на подрачуну буџета

2.000.000

2

срeдства на подрачуну корисника

4.960.890

238.000.000

269.167.704
1.206.814
1.206.814

238.000.000

267.960.890

223.000.000

252.960.890

4.960.890

15.000.000

19.960.890

1.981.600

2.500.000

6.481.600

1.981.600

2.500.000

4.481.600

2.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

O7

Донације од осталих нивоа власти

10

Примања од домаћих задуживања

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

912

282.551.620

282.551.620
0

0

24.505.360

24.505.360

223.000.000

223.000.000

247.505.360

547.571.202

17.514.222
282.551.620

17.514.222

17.514.222

Основно образовање
425
1

Текуће поправке и одржавање

3.423.182

3.423.182

Од прихода од закупа непокретности

3.423.182

3.423.182

3.423.182

3.423.182

Извори финансирања за функцију 912:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912:

0
3.423.182

0

0

3.423.182

Извори финансирања за главу 2.1
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

O7

Донације од осталих нивоа власти
-средства на подрачуну корисника

24.505.360

24.505.360

10

Примања од домаћих задуживања

223.000.000

223.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

249.555.360

620.944.384

Укупно за главу 2.1
2,2

353.874.802

353.874.802
2.050.000

17.514.222
353.874.802

17.514.222

2.050.000

17.514.222

Буџетски фонд за заштиту животне средине
436

Остала енергија
451
1

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

32.000.000

32.000.000

капиталне субвенције ЈП Топлификација

32.000.000

32.000.000

Извори финансирања за функцију 436:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 436:

510

32.000.000

32.000.000
0

32.000.000

0

0
0

32.000.000

Управљање отпадом
511

Зграде и грађевински објекти

1.340.000

1.340.000

1.340.000

1.340.000

Извори финансирања за функцију 510:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 510:

520

0
0

0
1.340.000

0

1.340.000

Управљање отпадним водама
511

Зграде и грађевински објекти

45.000.000

45.000.000

Извори финансирања за функцију 520:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 520:

45.000.000

45.000.000
0

45.000.000

0

0
0

45.000.000

Број 5 – 30
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

560

5

6

11. март 2011.
7

8

9

10

Заштита животне средине некласификована на другом месту
424

Специјализоване услуге

1.500.000

721.794

2.221.794

Извори финансирања за функцију 560:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560:

630

1.500.000

1.500.000
721.794

1.500.000

721.794

40.000.000

0

721.794
0

2.221.794

Водоснабдевање
511

Зграде и грађевински објекти

40.000.000

Извори финансирања за функцију 630:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 630:

40.000.000

40.000.000
0

40.000.000

0

0
0

40.000.000

Извори финансирања за главу 2.2
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 2.2

2,3

118.500.000

118.500.000
2.061.794

118.500.000

2.061.794

2.061.794
0

120.561.794

Месне заједнице
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

3.700.000

3.700.000

425

Текуће поправке и одржавање

200.000

200.000

426

Материјал

100.000

100.000

512

Машине и опрема

0

0

Извори финансирања за функцију 160:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160:

4.000.000

4.000.000
0

4.000.000

0

0
0

4.000.000

Извори финансирања за главу 2.3
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

0

0

О7

Донације од осталих нивоа власти

0

0

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

4.000.000

Укупно за главу 2.3
2,4

4.000.000

4.000.000

0
4.000.000

0

0

Прво приградско позориште лазаревац
820

Услуге културе
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.867.550

4.867.550

871.295

413

Накнаде у натури

82.025

871.295

421

Стални трошкови

889.130

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

82.025
20.000

909.130

50.000

50.000

100.000

110.000

50.000

160.000

Специјализоване услуге

50.000

150.000

200.000

425

Текуће поправке и одржавање

50.000

426

Материјал

30.000

30.000

60.000

100.000

100.000

512

50.000

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

200.000

О7

Донације од осталих нивоа влaсти

200.000

200.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

400.000

7.400.000

Укупно за функцију 820:

7.000.000

7.000.000

0
7.000.000

0

0

Извори финансирања за главу 2.4
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

200.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

200.000

200.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

400.000

7.400.000

Укупно за главу 2.4

7.000.000

7.000.000

0
7.000.000

0

0

Извори финансирања за раздео 2
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

1.600.000

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

2.421.000

2.421.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

24.705.360

24.705.360

10

Примања од домаћих задуживања

223.000.000

223.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

251.726.360

941.132.614

Укупно за раздео 2

659.189.802

659.189.802

30.216.452
659.189.802

30.216.452

1.600.000

30.216.452

11. март 2011.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5

6

Број 5 – 31
7

8

9

10

Извори финансирања укупно за раздео 1 и 2
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

1.600.000

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

2.421.000

2.421.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

24.705.360

24.705.360

10

Примања од домаћих задуживања

223.000.000

223.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео 1 и 2

834.609.000

834.609.000

65.506.782

65.506.782

9.050.580
834.609.000

74.557.362

1.600.000

9.050.580
251.726.360

1.160.892.722

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштинa градске општине Лазаревац
III-06 број 06-22/2011, 21. фебруара 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с.р.

На основу чл. 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005), члана 73. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, број 54/2009) члана 100.
став 3. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/2008 и 6/2010) и члана 24. тачка 12. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда'”, бр. 43/08 и 15/2010), Скупштина градске општине
Лазаревац, на седници одржаној 21. фебруара 2011. године,
донела је

ОД Л У КУ *
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
Градска општина Лазаревац задужиће се код домаћих поверилаца – пословних банака у износу до 223.000.000,00 динара.
Задуживање из претходног става врши се у складу са
законом, по претходно прибављеној сагласности градоначелника града Београда.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке намењена су за финансирање капиталних инвестиционих пројеката, и то:
1. Изградња главног фекалног колектора града Лазаревца Ø 800 – 60.000.000,00 динара;
2. Изградња секундарне водоводне мреже за месне заједнице Степојевац, Врбовно и Лесковац – 30.000.000,00 динара;
3. Реконструкција моста на реци Турији у Јунковцу –
8.000.000,00 динара;
4. Реконструкција са изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре улице Железничке у Лазаревцу –
40.000.000,00 динара;
5. Модернизација Карађорђеве улице – пешачка зона – у
Лазаревцу – 40.000.000,00 динара;
6. Реконструкција са изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре улице Кнеза Станоја у Лазаревцу –
45.000.000,00 динара.
*

Градоначелник града Београда дао је претходну сагласност актом број 4-227/11–Г
од 28. јануара 2011. године.

Члан 3.
Сви пројекти из члана 2. ове одлуке представљају јединствену кредитну линију са роком отплате од пет година и
једном годином грејс периода.
Динамика повлачења кредитних средстава од пословних
банака зависиће од динамике реализације и степена изведених радова појединих пројеката.
Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине да, у циљу
спровођења ове одлуке, у складу са Законом о јавним набавкама, покрене поступак јавне набавке финансијских услуга и образује комисију за јавне набавке, која ће спровести
поступак набавки средстава из члана 1. ове одлуке, у складу
са законом.
Овлашћује се председник градске општине да након
спроведених поступака јавних набавки и извештаја Комисије за јавне набавке у име градске општине Лазаревац
закључи уговор о задуживању са најповољнијим понуђачем.
Члан 5.
Градска општина Лазаревац ће, приликом доношења одлука о буџету градске општине Лазаревац, обезбедити средства за благовремено и уредно измирење обавеза по кредиту.
Члан 6.
Контролу наменског располагања средствима из члана 1. ове одлуке, вршиће председник градске општине и
Одељење за финансије Управе градске општине Лазаревац,
о чему ће информисати Скупштину у року од шест месеци
од дана преузимања кредита.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-22/2011, 21. фебруара 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Број 5 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. март 2011.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници
одржаној 21. фебруара 2011. године, на основу чл. 11. и 24.
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), а у вези са чланом 89. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007), донела је

функцији њеног одрживог развоја, а у оквирима поверених
јој надлежности и расположивих средстава.

ОД Л У КУ

Члан 4.
Веће градске општине Лазаревац, пре утврђивања предлога САП-а, упутиће нацрт САП-а на јавну расправу.

О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА
СРБИЈЕ
1. Скупштина градске општине Лазаревац потврђује да
је градска општина Лазаревац члан Сталне конференције
градова и општина – Савеза градова и општина Србије (у
даљем тексту: СКГО), са седиштем у Београду, Улица Македонска број 22.
2. купштина градске општине Лазаревац потврђује да
прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38.
Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010. године.
3. Скупштина градске општине Лазаревац потврђује да у
складу са Статутом СКГО, градска општина Лазаревац преузима обавезу:
– да активно доприноси остваривању циљева СКГО;
– да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО;
– да обезбеди да њени представници обављају функцију
у органу СКГО на коју је изабрана градска општина Лазаревац;
– да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО и
– да обавља друге активности које јој повере Скупштина
и Председништво СКГО.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-22/2011, 21. фебруара 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с.р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. фебруара 2011. године, на основу члана 77. став
1. тачка 2а Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр.39/08 и 6/10) и члан 24. тачка 2а Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр.43/08 и 15/2010), донела је

ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2011–2014. ГОДИНА
Члан 1.
Приступа се изради стратешког акционог плана градске
општине Лазаревац за период 2011–2014. година (уз даљем
тексту: САП).
Члан 2.
Циљ израде САП је да се, у складу са актима града Београда, дефинишу потенцијалне предности, развојни правци
и приоритетне активности градске општине Лазаревац у

Члан 3.
Средства за израду САП обезбеђена су у буџету ГО Лазаревац за 2011. годину.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-22/2011, 21. фебруара 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. фебруара 2011. године, сходно члану 15. став 1.
тачка 4, члану 33. став 1. тачка 5. и члану 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”,број
111/09) а на основу члана 24. тачка 23. Статута градске
општине Лазаревац („Службени лист града Београда” бр.
43/08, и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији
градске општине Лазаревац (у даљем тексту: штаб), као
оперативно стручно тело за координацију и руковођење
заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама.
Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и
четрнаест чланова.
У Штаб се именују:
за команданта
– Бранко Борић, председник градске општине Лазаревац;
за заменика команданта
– Александар Дражић, заменик председника градске
општине Лазаревац;
за начелника
– Милутин Тешић, самостални полицијски инспектор у
Управи за ванредне ситуације у Београду;
за чланове
– Ненад Живојиновић, члан Већа градске општине;
– Радосав Милић, ПД РБ „Колубара”д.о.о, помоћник директора за техничке послове;
– Миленко Вулићевић, помоћник директора за корпоративне послове ПД РБ „Колубара”д.о.о;
– Света Мирковић, ПД РБ „Колубара”д.о.о, директор
Помоћне механизације;
–
Славољуб
Павловић,
директор
„Колубара
грађевинар”д.о.о;
– Ненад Ралић, директор ЈП „Дирекција Лазаревац”;
– Драган Алимпијевић, директор ЈПКП „Лазаревац”;
– Ненад Кузмановић, директор ЈП „Топлификација”;
– Др Миодраг Ђурковић, директор Дома здравља Лазаревац;
– Др Ивко Марић, директор Специјалне болнице за ендемску нефропатију Лазаревац;
– Милан Стефановић, командир Полицијске станице
Лазаревац,
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– Зоран Марковић, командир Ватрогасне
јединице
Лазаревац;
– Зоран Гавриловић, секретар Црвеног крста Лазаревац;
– Мирослав Ракић, директор „Електродистрибуције” –
Лазаревац;
за техничког секретара (администратора)
– Тамара Ђорђевић, стручни сарадник за послове безбедности и здравља на раду.
2. Командант Штаба је члан Градског штаба у проширеном саставу.
3. Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите
и спасавања.
4. Штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације;
– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
– разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
– прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
– наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
– разматра организацију, опремање и обучавање јединица
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;
– сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
– извештава градски и републички Штаб за ванредне
ситуације и надлежну службу о стању, спровођењу мера и
извршавању задатака заштите и спасавања;
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији градске општине;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за потребе градске општине;
– обавља и друге послове у складу са законом.
5. У активности Штаба биће укључени и представници
месних заједница на чијем подручју је настала ванредна ситуација.
6. Послови из тачке 4. овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
7. Стручне и организационе послове за Штаб обављаће
МУП – Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне
ситуације Београд и Кабинет председника градске општине
Лазаревац.
8. Доношењем овог решења престају да важе раније донета решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и помоћника начелника Штаба цивилне
заштите општине Лазаревац.
9. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-22/2011, 21. фебруара 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.
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СУРЧИН
Председник градске општине Сурчин, 4. марта 2011.
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (,,Службени гласник РС”, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист
града Београда” бр. 6/05 и 12/05) и члана 40. тачка 14. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда” бр. 44/08 и 12/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ТЕРМИНА У ФИСКУЛТУРНОЈ
САЛИ У БОЉЕВЦИМА
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, на Одлуку о измени и допуни
Одлуке о утврђивању цене за услуге изнајмљивања термина
у фискултурној сали у Бољевцима, коју је донео Управни
одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин на седници одржаној 24. фебруара 2011. године, под
бројем 872/11.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-39/2011, 4. марта 2011. године
Председник
Војислав Јаношевић, с. р.

На основу чланa 19. Статута („Службени лист града Београда”, број 12/05), Управни одбор ЈП „Сурчин” на седници
одржаној 24. фебруара 2011. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ЦЕНЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ТЕРМИНА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У БОЉЕВЦИМА
1. У Одлуци о утврђивању цене за услуге изнајмљивања
термина у фискултурној сали у Бољевцима број 588/11 од
7. фебруара 2011. године, врши се измена ценовника у табеларном делу у тачки I, тако што се додаје редни број 3. и
редни број 4. и гласи:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Врста услуге

Цена са ПДВ-ом /по сату

Изнајмљивање термина за физичка и
правна лица

2.000,00 динара

Изнајмљивање термина за спортске
клубове

1.500,00 динара

Изнајмљивање термина за различите
намене (карате,фолклор,аеробик...) – горњи
спрат

500,00 динара

Изнајмљивање термина за стони тенис (по
столу)

200,00 динара
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2. Ценовник доставити председнику градске општине Сурчин на сагласност.
3. Одлука важи од дана добијања сагласности.
4. Ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈП за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Број 872/11, 24. фебруара 2011. године
Председник
Немања Радишић, с. р.

Председник градске општине Сурчин, 4. марта 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (,,Службени гласник РС”, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане
градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 6/05 и 12/05) и члана 40. тачка 14. Статута градске општине
Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА И ХУМУСА ИЗ ЛЕЖИШТА ,,ЈАКОВАЧКА КУМША”
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане
градске општине Сурчин, на Одлуку о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта ,,Јаковачка кумша”, коју
је донео Управни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађана
градске општине Сурчин на седници одржаној 24. фебруара 2011. године, под бројем 873/11.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-40/2011, 4. марта 2011. године
Председник
Војислав Јаношевић, с. р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за
грађане градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број 12/05), Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 24. фебруара 2011. године, донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА И ХУМУСА ИЗ ЛЕЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”
1. Утврђује се цена грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” према следећој табели:
Цена по
јединици

Укупно са
утоваром

Утовар

ПДВ 18%

Укупна цена

Ред.
Број

Назив
производа

rm3/ дин

t/дин

rm3/дин

t/дин

rm3/дин

t/дин

rm3/дин

t/дин

rm3/ дин

t/дин

1.

Грађевински
песак

190,00 дин

126

65

44

255

170

45,9

30,6

300,9

200,6

2.

Хумус

155,00 дин

100

50

34

205

150

36,9

27

241,9

177

2. На утврђене цене се одобрава рабат под следећим условима:
Од 5.000 до 50.000 rm3 – рабат 5%,
Од 50.000 до 100.000 rm3 – рабат 10%,
Преко 100.000 rm3 – рабат 15%.
3. Уколико се врши авансно плаћање (мин. 30% аванса) одобрава се додатни рабат од 5%.
Рабат се одобрава по испуњењу уговорених обавеза уз услов поштовања дефинисаних рокова плаћања.
Рабат за хумус биће посебно дефинисан у зависности од испоручених количина.
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За све активности које нису дефинисане ценовником а
односе се на јако велике количине песка и стратешке интересе, даје могућност директору да води посебне преговоре
и исте јасно дефинише.
4. Ценовник доставити председнику градске општине
Сурчин на сагласност.
5. Одлука важи од дана добијања сагласности.
6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
одлука УО ЈП „Сурчин” број 1969/09 од 19. јуна 2009. године
о утврђивању цене грађевинског песка из лежишта „Јаковачка кумша”.
7. Ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин
Број 873/11, 24. фебруара 2011. године
Председник
Немања Радишић, с. р.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да се у Одлуци о изради плана детаљне регулације дела
Зрењанинског пута од Панчевачког пута до саобраћајнице
Северна тангента, градска општина Палилула, која је објављена у „Службеном листу града Београда” број 7 од 23.
марта 2010. године поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА ОД ПАНЧЕВАЧКОГ
ПУТА ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
У члану 7. уместо речи: „не приступа се” треба да стоје
речи: „приступа се”.
Из Скупштине града Београда

САДРЖАЈ
Страна
Правилник о измени и допуни Правилника о
испитивању погодности и класификацији такси возила – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга Јавног преду зећа „Хиподром Београд”
са Одлуком о допуни Ценовника – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског
блока Б, градска општина Звездара – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинских
блокова „З” и „И”, градска општина Звездара – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац–
Решење о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за изградњу обилазнице, од пута за
Пољопривредни комбинат „Младост” до петље на
ауто-путу Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и
приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска
општина Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне
инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља
Барајево – центар, градска општина Барајево – – –
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Страна
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж
ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе
Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, Аце
Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову,
градска општина Чукарица – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково
1” и „Јаково 2” на орјентационој стационажи km
573+000 ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (деоница
Добановци – Бубањ поток” – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај, градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког
плана Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе – град Београд – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана генералне регулације система зелених површина Београда – – – –
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Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о сталним манифестацијама у области
културе од значаја за градску општину Земун – – –

21
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11. март 2011.

Страна
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Земун – – – –

22

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о додели књижевне награде „Исидора
Секулић – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22

СТАРИ ГРАД
Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2011. годину Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град” – – – – – – – – – –

23

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2011. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о задужењу градске општине Лазаревац за
реализацију капиталних инвестиционих пројеката
Одлука о потврђивању чланства градске општине Лазаревац у Сталној конференцији градова и
општина – Савезу градова и општина Србије – – –
Одлука о приступању изради стратешког акционог плана градске општине Лазаревац за период
2011–2014. година – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градскеопштине Лазаревац– –

32

СУРЧИН

23

Решење о давању сагласности Јавном предузећу
за обављање комуналнихи других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене за услуге изнајмљивања термина у фискултурној сали у Бољевцима са Одлуком – – – – –
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за
обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса
из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком – – – – –

33

34

31
Исправке
32
32

Испрака Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута
до саобраћајнице Северна тангента градска општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

35

„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 – Служба за информисање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

