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Градоначелник града Београда, 18. 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

трошкова прикључка и јединичне трошкове за одређивање
дела трошкова система насталих због прикључења и на основу тих норматива, утврђује за сваку категорију прикључка висину трошкова.

РЕШЕЊЕ

II.1 Критеријуми за одређивање трошкова прикључка

О ДАВЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” НА ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ

Критеријуми за одређивање трошкова прикључка на
систем даљинског грејања су: одобрени капацитет из решења којим се одобрава прикључење, место прикључка,
врста уређаја, опреме и материјала које је потребно уградити дефинисаних техничким условима према пречнику (ДН)
прикључка и топлотне подстанице, врсте радова које је потребно извести, трошкови израде и прибављања документације, као и стварања других услова за прикључење.

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања за 2011. годину, коју је
донео Управни одбор ЈКП под бројем 1-1275/6 на 33. редовној седници одржаној 26. јануара 2011. године.
2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”, а одлука се примењује осмог дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 352-1190/11-Г, 18. марта 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 123/2007), члана 27. Одлуке
о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, број 43/2007), члана 32. Статута ЈКП
„Београдске електране” број I-8976/8 од 26. јула 2001. године,
Одлуке о изменама и допунама Статута број I-7790/2 од 27.
јула 2005. године, Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Београдске електране” бр. 7-14543/1 од 10. септембра 2008. године,
Методологије за утврђивање трошкова прикључка на систем
даљинског грејања (Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Управа за енергетику,
III-05 број 312-580/09 од 23. новембра 2009) и Измена и допуна
Методологије III-05 број 312-580/09 од 24. марта 2010. године,
Управни одбор ЈКП „Београдске електране” на 33. редовној седници одржаној 26. јануара 2011. године, донео је

ОД Л У КУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ
I. ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ
Овом одлуком ЈКП „Београдске електране” као надлежни енергетски субјект за производњу транспорт и дистрибуцију топлотне енергије утврђује нормативе за обрачун

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА И СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА

II.2 Структура трошкова прикључка
Трошкови прикључка обухватају:
II.2.1 Део трошкова система насталих као предуслов за
прикључење објекта на дистрибутивну мрежу која је повезана на топловодни извор, а у зависности од његовог одобреног капацитета (ДТС), дели се на:
II.2.1.1 Трошкове топлотног извора;
II.2.1.2 Трошкове дистрибутивне мреже.
II.2.2 Трошкови изградње топловодног прикључка (ТП),
састоје се од:
II.2.2.1 Трошкова пројектовања, прибављања потребне
документације и одговарајућих дозвола (ТП1);
II.2.2.2 Трошкова набавке опреме, уређаја и материјала и
трошкова радова (ТП2);
II.2.2.3 Трошкова стручних и оперативних послова (ТП3).
II.2.3 Трошкови набавке и уградње предајних станица и
евентуално измењивача топлоте (ТП4), састоје се од:
II.2.3.1 Трошкова за грејање (ТПГ4);
II.2.3.2 Трошкова за потрошну топлу воду (ТППТВ4).
III. НАЧИН ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА
III.1 Укупни трошкови прикључка (УТП)
Укупни трошкови прикључка састоје се из трошкова градње топловодног прикључка, трошкова набавке и
уградње предајне станице и дела трошкова система, а обрачунавају се применом следеће формуле:
УТП=(ТП/30)*СУ+ТП4+ДТС
УТП – укупни трошкови прикључка
ТП/30 – јединични трошкови изградње прикључка по
дужном метру трасе
ТП – трошкови изградње типског прикључка
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СУ – стварна удаљеност објекта од места прикључења
према траси прикључења
ТП4 – трошкови набавке и уградње предајних станица и
евентуално измењивача топлоте
ДТС – део трошкова система
III.1.1 Јединични трошкови изградње прикључка (ТП/30)
Јединични трошкови представљају стварне трошкове израчунате за дужину прикључка који се потом поделе са 30,
чиме се добија цена по једном дужном метру трасе прикључка.
ДН
Редни
ДН
Ø прикључка
Q(kW)
предајне
број
прикључка
(mm)
станице
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
50
70
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1500

3
25(40)
25(40)
32(40)
40
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
80
80
100

4
48,3/110
48,3/110
48,3/110
48,3/110
60,3/125
60,3/125
60,3/125
60,3/125
60,3/125
60,3/125
76,1/140
76,1/140
76,1/140
76,1/140
88,9/160
88,9/160
114,3/200

Категорија
топловодног
прикључка
предајне
станице

5
25
25
25
32
32
40
40
50
50
50
50
65
65
65
80
80
100

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Јединични
трошкови
изградње
прикључка–
ТП/30
(РСД/m’)
7
24.727,73
24.727,73
24.727,73
24.727,73
25.952,21
25.952,21
25.952,21
25.952,21
25.952,21
25.952,21
28.390,75
28.390,75
28.390,75
28.390,75
31.480,91
31.480,91
34.669,38

Трошкови изградње прикључка одређују се на основу нормиране и упросечене количине потребне опреме,
уређаја и материјала које је неопходно уградити, упросечених трошкова радова, трошкова пројектовања, документације и потребних дозвола, трошкова набавке и уградње
предајне станице и измењивача топлоте, као и трошкова
стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради прикључења објекта на систем. Трошкови изградње
прикључка обрачунавају се према следећој формули:
ТП=ТП1+ТП2+ТП3
ТП1 – трошкови пројектовања
ТП2 – трошкови набавке опреме, уређаја и материјала и
трошкови рада
ТП3 – трошкови стручних и оперативних послова
III.1.2.1 Трошкови пројектовања (ТП1)
Трошкови пројектовања, прибављања прописаних сагласности и одобрења, одговарајућих дозвола и извођење

Редни број

Q(kW)

ДН
прикључка

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
50
70
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1500

3
25(40)
25(40)
32(40)
40
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
80
80
100

4
48,3/110
48,3/110
48,3/110
48,3/110
60,3/125
60,3/125
60,3/125
60,3/125
60,3/125
60,3/125
76,1/140
76,1/140
76,1/140
76,1/140
88,9/160
88,9/160
114,3/200

ДН
предајне
станице
5
25
25
25
32
32
40
40
50
50
50
50
65
65
65
80
80
100

припремних радова као и трошкова на име прописаних
такси, накнада и обављање других неопходних послова обрачунавају се према прописаном ценовнику услуга предузећа и установа која их издају (сагласности, накнаде, дозволе, таксе и др.) и према трошковима рада лица ангажованих
на извршењу неопходних послова пројектовања и др. који
се обрачунавају као производ утврђене тржишне вредности радног часа, према нормираном степену и врсти стручне
спреме лица која изводе послове и нормираног броја радних часова потребних за извођење тих послова.
III.1.2.2 Трошкови набавке опреме, уређаја и материјала
и трошкови рада (ТП2)
Трошкови опреме уређаја и материјала се обрачунавају
као производ утврђене тржишне вредности и нормиране
количине опреме, уређаја и материјала који се уграђују у
складу са техничким прописима и правилима рада система
на који се објекат прикључује.
Трошкови радова обухватају трошкове рада лица, трошкове употребе машина, алата, опреме и трошкове употребе
возила.
Трошкови набавке опреме, уређаја и материјала и трошкови рада обрачунавају се према следећој формули:
ТП2=ТП2а+ТП2б
ТП2а – трошкови машинске опреме, материјала и радова за израду прикључка
ТП2б – трошкови грађевинског материјала и радова за
израду прикључка

III.1.2 Трошкови изградње топловодног прикључка (ТП)

Ø
прикључка
(mm)
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III.1.2.3 Трошкови стручних и оперативних послова (ТП3)
Трошкове стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради прикључења објекта на систем чине
трошкови рада обрачунати као производ нормираних трошкова рада лица која се ангажују на прикључењу, по радном
часу, према нормираном степену и врсти стручне спреме и
нормираног броја радних часова за обављање тих послова.
III.1.3 Трошкови набавке и уградње предајних станица
и евентуално измењивача топлоте (ТП4)
Трошкови набавке и уградње предајних станица обрачунавају се према следећој формули:
ТП4=ТПГ4+ТППТВ4
ТПГ4 – трошкови набавке и уградње предајне станице
за грејање и евентуално измењивача топлоте
ТППТВ4 – трошкови набавке и уградње предајне станице за потрошну топлу воду

Категорија
топловодног
прикључка
предајне
станице
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Трошкови набавке
и уградње предајне
станице за грејање
са измењивачем
топлоте– ТПГ4а
(РСД/ком)
7
278.555,20
281.627,50
285.723,90
306.205,90
316.446,90
369.700,10
371.748,30
413.736,40
422.953,30
430.122,00
457.772,70
744.520,70
768.075,00
941.147,90
1.013.859,00
1.055.847,10
1.433.740,00

Трошкови набавке
и уградње предајне
станице за грејање
без измењивача
топлоте– ТПГ4б
(РСД/ком)
8
249.880,40
249.880,40
249.880,40
252.952,70
252.952,70
282.651,60
282.651,60
314.398,70
314.398,70
314.398,70
344.097,60
584.761,10
584.761,10
584.761,10
662.592,70
662.592,70
784.460,60

Трошкови набавке
и уградње предајне
станице за ПТВ
без измењивача
топлоте– ТППТВ4
(РСД/ком)
9
82.115,57
82.115,57
84.840,76
88.074,76
91.916,75
94.158,99
94.158,99
94.158,99
116.316,20
116.316,20
116.316,20
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III.1.4 Део трошкова система (ДТС)
Део трошкова система (ДТС)
Основ за утврђивање дела трошкова система насталих
као предуслов за прикључење објекта на тај систем представља вредност трошкова изградње топлотних извора и
топловодне мреже.
Део трошкова система насталих као предуслов за прикључење утврђује се као обрачунска величина изражена
кроз јединични трошак дин/W и обрачунава се према следећој формули:
ДТС(дин) = Q(W) * Цј (дин/W)
Q(W) – ангажована снага објекта
Цј(дин/W) – јединична цена по 1W ангажоване снаге износи 18 дин/W
Ц ј(дин/W) = Цј за извор + Цј за дистрибутивну мрежу
Цј за извор износи 10,5 дин./W
Цј за дистрибутивну мрежу износи 7,5 дин./W
Порез на додату вредност од 18% није урачунат у цену и
примењује се у складу са законском регулативом.
IV. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Висина трошкова прикључења се утврђује једном годишње, с тим што се може кориговати у току године у случају раста цена на мало за више од 10%, према објављеном
податку органа надлежног за послове статистике, за период од доношења акта о утврђивању висине трошкова прикључка до кориговања тих трошкова.
Ова одлука, по добијању сагласности оснивача, објављује се у „Службеном листу града Београда” и ступа на
снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања.
Управни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број I-1275/6, 26. јануара 2011. године
Председник
Зоран Спасић с. р.
Градоначелник града Београда, 15. марта 2011. године,
на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
„БЕОГРАД”, ИЗ БЕОГРАДА, ТАКОВСКА 8
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дечјем културном
центру „Београд”, који је донео вршилац дужности директора 18. јануара 2011. године.
2. Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 1. до 20. – са
једним извршиоцем, што чини укупно 20 послова са 20 извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
Утврђује се да се послови, под редним бројем 21. – са
једним извршиоцем, што чини укупно 1 посао са 1 извршиоцем, финансирају из сопствених прихода Дечјег културног
центра „Београд”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-1101/11-Г, 15. марта 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Градоначелник града Београда, 15. марта 2011. године,
на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ БЕОГРАДА, ИЗ БЕОГРАДА, ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 1
1. Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда, који је донео директор 17. јануара
2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-1102/11-Г, 15. марта 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, 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
чл. 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10),
секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА УЗ УЛИЦУ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део територије
општине Раковица уз Улицу Кнеза Вишеслава (у даљем
тексту: план).
2. Предузеће ЈП „Пословни центар Раковица” из Београда, Мишка Крањца бр.12, приступиће изради концепта
и нацрта плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део територије
општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава на мишљење
(„Службени лист града Београда”, број 14/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Раковица између улица: Кнеза
Вишеслава, Пилота Михаила Петровића, Миле Димић, Годоминске и Луке Војводића са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 20,7 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање земљишта јавне намене, стварање планског основа
за унапређење постојећих и изградњу нових садржаја на
предметном простору у складу са условљеностима дефинисаним Генералним планом Београда 2021. („Службени лист
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града Београда” бр. 27/03, 25/05. 34/07 и 63/09), рационално
коришћење грађевинског земљишта, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану
изградњу, очување и побољшање услова животне средине.
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 за део територије
општине Раковица уз Улицу Кнеза Вишеслава („Службени
лист града Београда”, број 14/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈП „Пословни центар Раковица” из Београда, Мишка Крањца бр.12. Средства
за израду плана обезбедиће градска општина Раковица.
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. 350.14-31/11 од 1. фебруара 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” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр. 4804 I4-2 – 221 од 11. фебруара 2011.год., Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-378/2 од 14. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр.
51/96 од 23. фебруара 2011. год. и Секретаријат за заштиту
животне средине , у свом акту бр. 501.3-38/2011-V-04 од 4.
марта 2011. године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Инстутут за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
Градски завод за јавно здравље и ЈВП „Београдводе” нису
доставили предметна мишљења у законском року, те 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 неприступању изради стратешке процене.
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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. 350.14-31/11 дана 11.
марта 2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-31/11, 11. 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 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, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИС ИРБИЈЕВЕ, ДОЛЕЊСКЕ, ДР ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА,
ПЉЕВАЉСКЕ И ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блокова између
улица: Мис Ирбијеве, Долењске, Др Велизара Косановића,
Пљеваљске и Војислава Илића, градска општина Звездара
(у даљем тексту: план).
2. Предузеће Центар за планирање урбаног развоја –
ЦЕП, из Београда, Захумска 34, 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 19/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Звездара између улице Мис
Ирбијеве, границе Плана детаљне регулације за комплекс
фабрике „Букуља” у улици Велизара Косановића („Службени лист града Београда”, број 10/06), и улица: Др Велизара
Косановића, Пљеваљске и Војислава Илића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 12 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
јавног интереса, стварање планског основа за унапређење
постојећих и изградњу нових садржаја на предметном
простору у складу са Генералним планом Београда 2021.
године („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05,
34/07, 63/09), обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу, очување и
побољшање услова животне средине.
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
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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 блокова између
улица: Мис Ирбијеве, Долењске, Др Велизара Косановића,
Пљеваљске и Војислава Илића, градска општина Звездара
(„Службени лист града Београда”, број 19/10).
За носиоца израде плана одређен је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захумска 34.
Средства за израду плана обезбедиће предузеће „Delta Real
Estate” д.о.о., из Београда, Милентија Поповића 7б.
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. 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. 350.14-35/11 од 1. фебруара 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” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр. 501.3-42/2011-V-04 од 4. марта 2011.год., Завод за заштиту споменика културе, у свом акту бр. 026-359/2 од 14.
фебруара 2011.год., ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту
бр. 51/80 од 11. фебруара 2011. год и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту бр. 4581 I4-2-210 од 11.
фебруара 2011. год., дали су позитивно мишљење на предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здравље
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 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. 350.14-35/11 11. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-35/11, 11. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08,61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ
УЛИЦА БАТУТОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА,
МИЛОША ЗЕЧЕВИЋА И РАДОЈА ДОМАНОВИЋА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације
за блок између улица Батутове, Булевара краља Александра,
Милоша Зечевића и Радоја Домановића, градска општина
Звездара (у даљем тексту: план).
2. Предузеће „Markom Project Line d.o.o.”, Београд, Господара Вучића 180 приступиће изради концепта и нацрта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради
измене и допуне плана детаљне регулације за блок између
улица Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, градска општина Звездара
(„Службени лист града Београда”, број 33/10).
3. Границом измена и допуна плана детаљне регулације
обухваћен је простор између улица Батутове, Булевара
краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића,
са везама инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, укупне површине око 2 hа.
4. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације је преиспитивање решења предвиђених Планом детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје
блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, („Службени лист града Београда”,
број 03/05), и усклађивање са решењима Генералног плана Београда 2021. („Службени лист града Београда”, бр.
27/03, 25/05, 34/07, 63/09), чиме би се омогућило боље искоришћење потенцијала подручја.
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 Измене и допуне плана детаљне регулације за
блок између улица Батутове, Булевара краља Александра,
Милоша Зечевића и Радоја Домановића, градска општина
Звездара („Службени лист града Београда”, број 33/10).
За носиоца израде плана одређено је предузеће „Markom
Project Line d.o.o.”, Београд, Господара Вучића 180. Средства за
израду измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће
Сања Оцокољић – Милошевић, Београд, Букурешка бр. 8
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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. 350.14-49/11 од 3. фебруара 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 Београдски водовод и
канализација, ЈКП „Зеленилo – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/130 од
23. фебруара 2011. год., Завод за заштиту природе Србије,
у свом акту бр. 026-434/2 од 24. фебруара 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр.
501.3-48/2011-V-04 од 4. марта 2011. год, дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за
јавно здравље 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 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. 350.14-49/11 11. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-49/11, 11. 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 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, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ПАРКА НА ЛОКАЦИЈИ
СЕВЕРНО ОД АУТО-ПУТA E70, ГРАДСКА ОПШТИНА
СУРЧИН
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације привредног парка на локацији северно од ауто-путa Е70, градска општина Сурчин
(у даљем тексту: план).

24. март 2011.

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 привредног парка на локацији северно од ауто-путa Е70, градска општина Сурчин
део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу „Zap” d.o.o. из Београда, Стјепана Љубише
бр.17, 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 девет месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације привредног парка на локацији северно од ауто-путa Е70, градска општина Сурчин („Службени лист града Београда”, број
33/10).
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Fontes Group” d.о.о., из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина бр 165e.
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.

24. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

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 привредног парка
на локацији северно од ауто-путa Е70, градска општина
Сурчин („Службени лист града Београда” број 33/10).
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 привредног парка на локацији северно од ауто-путa Е70, градска општина Сурчин 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. 350.14-50/11 од 3. фебруара 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 привредног парка на локацији северно од ауто-путa Е70,
градска општина Сурчин 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”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр. 501.3-50/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. год., Завод за
заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-438/2 од 21.
фебруара 2011. год. и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту бр. 5701/1 I4-2-269 од 22. фебруара 2011.
год. дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило – Београд” 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.
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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-03-350.14-50/2011 11. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-50/2011, 11. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД РАКОВИЦА
СЕЛА (БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА) ДО ПОСТОЈЕЋЕГ
КОЛЕКОРА У РЕСНИКУ И РЕГУЛАЦИЈЕ РАКОВИЧКОГ И МИЛОШЕВОГ ПОТОКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВОЖДОВАЦ И РАКОВИЦА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације фекалног колектора од
Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колекора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица (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);
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– 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 фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колекора
у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока,
градске општине Вождовац и Раковица, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена 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 дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације
фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења)
до постојећег колекора у Реснику и регулације Раковичког и
Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица
(„Службени лист града Београда”, број 19/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења)
до постојећег колекора у Реснику и регулације Раковичког
и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица 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 фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег
колекора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог
потока, градске општине Вождовац и Раковица („Службени
лист града Београда”, број 19/10).
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
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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 члану
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 фекалног колектора од Раковица села (Булевар
ослобођења) до постојећег колекора у Реснику и регулације
Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица 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. 350.14-38/11 од 31. 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 фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колекора у Реснику и регулације
Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица 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”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр 501.3-34/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, ЈКП
„Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/65 од 11. фебруара
2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом
акту бр. 4362/1 I4-2-205 oд 16. фебруара 2011. год. и Завод
за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-350/2 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-03-350.14-38/2011, 15. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-38/2011, 15. 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, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛЕ III ТОПЛОВОДА
ОД ТЕРМО ЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА-А ДО НАСЕЉА ШЉИВИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за изградњу магистрале
III топловода од Термоелектране Никола Тесла-А до насеља
Шљивице, 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.
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу магистрале III
топловода од Термоелектране Никола Тесла-А до насеља
Шљивице, 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 дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за
изградњу магистрале III топловода од Термоелектране „Никола Тесла-А” до насеља Шљивице, градска општина Обреновац („Службени лист града Београда”, број 24/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од Термоелектране „Никола Тесла-А” до насеља Шљивице, градска општина Обреновац обезбедиће ЈКП „Топловод” из Обреновца.
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
чл. 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 за изградњу магистрале III
топловода од Термоелектране „Никола Тесла-А” до насеља
Шљивице, градска општина Обреновац („Службени лист
града Београда” број 24/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. 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 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 магистрале III топловода од Термоелектране „Никола Тесла-А” до насеља Шљивице, 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.
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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. 350.14-39/11 од 31. 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 магистрале III топловода од Термо електране Никола Тесла-А до насеља Шљивице, градска општина Обреновац, 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”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр 501.3-30/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, ЈКП
„Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/66 од 11. фебруара
2011. год. и Завод за заштиту природе Србије, у свом акту
бр. 026-345/2 од 14. 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, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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-03-350.14-39/2011, 15. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-39/2011, 15. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА МИРОСАЉЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације центра насеља Миросаљци, градска општина Лазаревац (у даљем тексту: план ).
2. Израда плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одрећено у поступку спровођења јавних
набавки на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације центра насеља Миросаљци, градска општина Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 33/10).
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3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је
централни део територије насеља Миросаљци, катастарска општина Миросаљци са везама инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мрежe.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање
планских услова за изградњу објеката јавне намене који ће
чинити садржаје центра насеља Миросаљци, услова за изградњу саобраћајница са мостом преко реке Сибнице и комунално опремање грађевинског земљишта.
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 центра насеља Миросаљци, градска општина Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 33/10).
За носиоца израде плана биће одрећено предузећу у
поступку спровођења јавних набавки. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.
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. 350.14-52/11 од 10. фебруара
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 „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.VII/3 51/142, од
28. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр. 501.3-66/2011-V-04 од 9. марта 2011. године , дали су позитивно мишљење на Предлог
решења о неприступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски
завод за јавно здравље, Завод за заштиту природе Србије и
ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у
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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 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. 350.14-52/11 15. марта
2011. године.
Градска управа града Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-52/11, 15. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО САОБРАЋАЈНИЦЕ М 4 – М 22, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део саобраћајнице
М 4 – М 22, градска општина Лазаревац (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);
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– 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 део саобраћајнице М 4 –
М 22, градска општина Лазаревац 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 дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за
део саобраћајнице М 4 – М 22, градска општина Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, број 33/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја
на животну средину Плана детаљне регулације за део саобраћајнице М 4 – М 22, градска општина Лазаревац обезбедиће градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.
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 део саобраћајнице М 4 – М 22, градска општина Лазаревац („Службени
лист града Београда”, број 33/10).
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
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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 за део саобраћајнице М 4 – М 22, градска општина Лазаревац 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. 350.14-55/11 од 10. фебруара 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 део саобраћајнице М4 – М22, градска општина
Лазаревац 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. 51/148 од 4. марта
2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине у свом
акту бр. 501.3-63/2011-V-04 од 9. марта 2011. год., дали су позитивно мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље, Завод
за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” 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 израде 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-03-350.14-55/2011, 15. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-55/2011, 15. 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 чланом 53.
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВИ КУМОДРАШКИ КОЛЕКТОР, ГРАДСКА
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор, градска општина Вождовац (у даљем тексту: план).

24. март 2011.

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 за нови кумодрашки колектор, градска општина Вождовац део је документације која
се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена Јавном урбанистичком предузећу Урбанистички завод
Београда, Палмотићева 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 дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације
за нови кумодрашки колектор, градска општина Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 24/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја на животну средину плана детаљне регулације
за нови кумодрашки колектор, градска општина Вождовац 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.

24. март 2011.
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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”.

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-03-350.14-41/2011, 16. марта
2011. године.

О б р а з л ож е њ е

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-41/2011, 16. марта 2011. године

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор, градска општина Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 24/10).
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 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 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 за нови кумодрашки колектор, градска општина
Вождовац 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. 350.14-41/11 од 2. фебруара 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 нови кумодрашки колектор, градска општина
Вождовац, 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”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр 501.3-39/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, ЈКП
„Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/92 од 23. фебруара
2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом
акту бр. 4807/1 I4-2-223 oд 22. фебруара 2011. год. и Завод
за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-379/2 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

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 члана 53.
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ВРБОВНО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за проширење гробља у
насељеном месту Врбовно, градска општина Лазаревац (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);
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– 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 проширење гробља у насељеном месту Врбовно, градска општина Лазаревац 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 дванаест месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за проширење гробља у насељеном месту Врбовно, градска општина Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 33/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације за
проширење гробља у насељеном месту Врбовно, градска
општина Лазаревац обезбедиће градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.
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 за проширење
гробља у насељеном месту Врбовно, градска општина Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 33/10).
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

24. март 2011.

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 проширење гробља у насељеном месту Врбовно, градска општина Лазаревац 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. 350.14-54/11 од 10. фебруара 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 проширење гробља у насељеном месту Врбовно,
градска општина Лазаревац 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” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026485/2 од 2. марта 2011. год., ЈКП „Зеленило – Београд” у
свом акту бр. 51/144 од 4. марта 2011. год. и Секретаријат
за заштиту животне средине у свом акту бр. 501.3-72/2011V-04 од 9. марта 2011. год., дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здравље, 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-03-350.14-54/2011, 15. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-54/2011, 15. 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 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, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ 1.300 КАПЛАРА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за регулисање улице 1.300
каплара, градска општина Лазаревац (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 за регулисање улице 1300
каплара, градска општина Лазаревац 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 (дванаест) месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за регулисање улице 1300 каплара, градска општина
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 33/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације за
регулисање улице 1.300 каплара, градска општина Лазаревац обезбедиће градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.
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 регулације за регулисање улице 1.300 каплара, градска општина Лазаревац („Службени
лист града Београда”, број 33/10).
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. 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 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 за регулисање улице 1.300 каплара, градска
општина Лазаревац 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. 350.14-56/11 од 10. фебруара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је
на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Приступа се изради плана
детаљне регулације за регулисање улице 1.300 каплара, градска општина Лазаревац 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.VII/3 51/145 од
28. фебруара 2011. год., Завод за заштиту природе Србије,
у свом акту бр. 026-486/02 од 2. марта 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине у свом акту бр. 501.362/2011-V-04 од 9. марта 2011. год. дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација” и Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили предметна мишљења у законском року, те се сходно члану 11.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

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-03-350.14-56/2011, 15. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-56/2011, 15. 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,
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ КОМПЛЕКСА
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” И УЛИЦА: ПЕТРА КОЧИЋА, ТРОГИРСКЕ
И ТОШИН БУНАР, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између
комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар,
градска општина Земун (у даљем тексту: план).
2. Акционарско друштвo „Центопројект-АИК”, из Београда, Захумска 26., приступиће изради Концепта и Нацрта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације подручја између комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” и улица:
Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина
Земун („Службени лист града Београда”, број 33/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Земун између комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” и улица:
Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, односно границе Одлуке о изради плана детаљне регулације дела улице
Тошин бунар од Ивићеве до аутопута, градска општина
Земун и Нови Београд („Службени лист града Београда”,
број 7/10), са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
јавног интереса, стварање планског основа за унапређење
постојећих и изградњу нових садржаја на предметном
простору у складу са Генералним планом Београда 2021.
године („Службени лист града Београда”, број 27/03, 25/05,
34/07, 63/09), обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу, очување и
побољшање услова животне средине.

24. март 2011.

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 подручја између
комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар,
градска општина Земун („Службени лист града Београда”,
број 33/10).
За носиоца израде плана одређенo је Акционарско
друштвo „Центопројект-АИК”, из Београда, Захумска 26.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Бранко Плећаш” д.о.о. из Земуна, Петра Кочића 14.
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. 350.14-60/11 од 11. фебруара
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 „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. 51/155 од 4. марта 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине
у свом акту бр. 501.3-69/2011-V-04 од 9. марта 2011. год.,
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Београдводе”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље и Завод за заштиту
природе, 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 неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.

24. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-60/11, 16. марта
2011. године.
Градска управа град Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-60/11, 16. 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,
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, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ: БАТАЈНИЧКОГ ПУТА,
СТАМБЕНОГ НАСЕЉА И КОМПЛЕКСА СПЕЦИЈАЛНЕ
НАМЕНЕ 13. МАЈ, РЕКЕ ДУНАВ И ГРАНИЦЕ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ГОРЊИ
ЗЕМУН – ЗОНЕ 3 И 4, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне
намене 13. мај, реке Дунав и границе плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, градска
општина Земун, (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;
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– 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 простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана детаљне регулације
привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, градска општина
Земун, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, којi 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 дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације
простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и
Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун
– зоне 3 и 4, градска општина Земун („Службени лист града
Београда”, број 24/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана
детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и
4, градска општина Земун обезбедиће Слободан Балаћ, Београд – Батајница, Мајора Зорана Радосављевића бр. 327.
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 чл. 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 простора између:
Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, градска општина Земун („Службени лист града Београда”, број
24/10).
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
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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 простора између: Батајничког пута, стамбеног
насеља и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав
и границе плана детаљне регулације привредне зоне Горњи
Земун – зоне 3 и 4, градска општина Земун 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”, бр. 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-40/11 од 31. 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
простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана
детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4,
градска општина Земун 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”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр 501.3-35/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, ЈКП
„Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/68 од 11. фебруара
2011. год., ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у свом
акту бр. 4358/1 I4-2-203 oд 16. фебруара 2011. год. и Завод
за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-351/2 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 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-03-350.14-40/2011, 16. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-40/2011, 16. 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
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10,
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СЕВЕРОЗАПАДНО ОД УЛИЦА
ЗЕМУНСКЕ И ТОШИН БУНАР, ГРАДСКА ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја северозападно од улица Земунске и Тошин бунар, градска општина
Нови Београд (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 подручја северозападно од улица
Земунске и Тошин бунар, градска општина Нови Београд
(„Службени лист града Београда”, број 24/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћена су две
просторне целине непосредно уз раскрсницу улице Тошин
бунар и саобраћајнице УМП: северни део између улице Георгија Старика, железничке пруге и раскрснице и јужни
део између раскрснице, улица Тошин бунар и Земунска и
лесног одсека, са везама инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, укупне површине око 12,5 hа
4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање решења предвиђених важећим плановима, стварање планског основа за изградњу нових и реконструкцију
постојећих објеката и изградњу потребне комуналне инфраструктуре за планиране садржаје.
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, 88/10).
7. Ово решење објављује се у Службеном листу града
Београда и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја северозападно од улица Земунске и Тошин бунар, градска општина
Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 24/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће предузеће „БАЊИЦА ЕН” из Београда,
Алексе Ненадовића 32.
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
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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. 350.14-45/11 од 3. фебруара 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 „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 51/119 од 24. фебруара 2011. године, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”,у
свом акту бр. 5519/1 I4-2-249 од 22. фебруара 2011. год. и
Секретаријат за заштиту животне средине у свом акту бр.
501.3-55/2011-V-04 oд 4. марта 2011. год. дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
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 члануњ 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. 350.14-45/11, 17. марта
2011. године.
Градска управа градаа Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-45/11, 17. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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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 комплекса клиничко болничког
центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевар мира,
Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањске, градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број
37/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
блока 8 просторне целине Бањички венац Регулационог
плана просторне целине Дедиње („Службени лист града
Београда”, број 1/00), комплекс клиничко болничког центра
између улица Хероја Милана Тепића, Булевар мира, Љутице
Богдана, Драгорске и Сокобањске, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 8,5 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
јавног интереса, стварање планског основа за унапређење
урбанистичких решења датих Регулационим планом просторне целине Дедиње („Службени лист града Београда”,
број 1/00), преиспитивање решења у оквиру специјализованог здравственог центра везано за дефинисање комплекса
појединачних функцоналних целина; провера постојећих
капацитета и испитивање могућности повећања истих,
стварање услова за осавремењавање и боље функционисање здравственог центра, у складу са условљеностима датим Генералним планом Београда 2021. („Службени лист
града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09).
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,
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

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, 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ХЕРОЈА МИЛАНА
ТЕПИЋА, БУЛЕВАР МИРА, ЉУТИЦЕ БОГДАНА, ДРАГОРСКЕ, И СОКОБАЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса клиничко-болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевар мира, Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањске, градска
општина Савски венац (у даљем тексту: план).

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса клиничко-болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића,
Булевара мира, Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањске,
градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број 37/10).
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, 88/10).
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-63/11 од 7. фебруара 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 „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. 026433/2 од 21. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило Београд”,
у свом акту бр 51/127 од 23. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне средине у свом акту бр.
501.3-60/2011-V-04 oд 9. марта 2011. год. дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, 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. 350.14-63/11, 18. марта
2011. године.
Градска управа град Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-63/11, 18. 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,
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА, БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, ЗВЕЧАНСКЕ, БУЛЕВАРА МИРА, УЛИЦЕ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА МИРА И БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, ХУМСКЕ И
ДИНАРСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Др. Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанска, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара
ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски
венац (у даљем тексту: план).

24. март 2011.

2. Предузеће Центар за планирање урбаног развоја –
ЦЕП, Београд, Захумска бр. 34, приступиће изради Концепта и Нацрта плана из чл. 1. овог решења, на основу Одлуке
о изради плана детаљне регулације подручја између улица:
Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанска,
Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број 37/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије Градске општине Савски венац између улица:
Др. Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанска,
Булевар мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 21,1 hа.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање јавног интереса, стварање планских могућности за
унапређење коришћења постојећих и изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре
за постојећу и планирану изградњу и очување и побољшање услова животне средине.
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 чл. 5.
став 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 подручја између
улица: Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанска, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина
Савски венац („Службени лист града Београда”, број 37/10).
За носиоца израде плана одређен је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска бр. 34.
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, 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. 350.14-64/11 од 7. фебруара 2011.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину

24. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА 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” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026432/2 од 21. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр 51/125 од 24. фебруара 2011. године
и Секретаријат за заштиту животне средине у свом акту
бр. 501.3-56/2011-V-04 oд 9. марта 2011. год. дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, 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 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. 350.14-64/11, 18. марта
2011. године.
Градска управа град Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-64/11, 18. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”, УЛИЦА:
БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ВЕЉКА ЛУКИЋА КУРЈАКА, БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, РАСКРСНИЦЕ „АУТОКОМАНДА”, ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА И ПЛАНИРАНОГ ПРОДУЖЕТКА ДИНАРСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између Спортског комплекса стадиона „Црвена звезда”,
улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара
ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска
општина Савски венац (у даљем тексту: план).
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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 подручја између Спортског комплекса стадиона „Црвена звезда”, улица: Бањички венац,
Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице
„Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац
(„Службени лист града Београда”, број 37/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Савски венац између Спортског комплекса стадиона „Црвена звезда”, улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења,
раскрснице „Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 9,6 hа.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање јавног интереса, стварање планских могућности за
унапређење коришћења постојећих и изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре
за постојећу и планирану изградњу и очување и побољшање услова животне средине.
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 подручја
између Спортског комплекса стадиона „Црвена звезда”,
улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара
ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска
општина Савски венац („Службени лист града Београда”,
број 37/10).
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, 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. 350.14-65/11 од 7. фебруара 2011.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

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 „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 51/128 од 22.
фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне
средине у свом акту бр. 501.3-59/2011-V-04 oд 9. марта 2011.
год. дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, 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 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. 350.14-65/11, 18. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-65/11, 18. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛОВА НАСЕЉА ДУШАНОВАЦ, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ И МЕДАКОВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гасификације делова
насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић, градска
општина Вождовац (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 гасификације делова насеља Душановац,
Браће Јерковић и Медаковић, градска општина Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 37/10).

24. март 2011.

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац између улица: Мишка
Јовановића, Љубе Ковачевића, Бакарске, Лисјачке, Буковичке, Витановачке, Браће Јерковић, Дарвинове, Кумодрашке,
Мештровићеве, Димитрија Маринковића, Ђорђа Андрејевића
Куна, Јована Бијелића, Заплањске, Игњата Јоба, Ханибала Луцића, Медаковићеве, Мокролушке, Топлице Милана, Војводе
Баћевића и Стевана Првовенчаног. Границом плана је обухваћен простор величине око 107 hа.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање услова за изградњу дистрибутивне мреже и објеката гасоводне инфраструктуре.
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,
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 гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић, градска општина Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 37/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду плана обезбедиће предузеће „Домингас” из Београда, ул.
Пере Ћетковића 8.
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. 350.14-66/11 од 7. фебруара 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 „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. 026436/2 oд 24. фебруара 2011. год., ЈКП „Зеленило – Београд”,
у свом акту бр 51/126 од 24. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне средине у свом акту бр.
501.3-57/2011-V-04 oд 9. марта 2011. год. дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.

24. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, 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 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. 350.14-66/11, 18. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-66/11, 18. марта 2011. године
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(„Службени лист града Београда” бр. 27/03, 25/05, 34/07,
63/09), дефинисање јавног интереса, стварање планских могућности за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу.
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

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, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРУЖНИ
ПУТ – ПАДИНА, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА, ТРОГИРСКА И
ИГЊАТА ЈОБА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између
улица: Кружни пут – Падина, Војислава Илића, Трогирска
и Игњата Јоба, градска општина Вождовац (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 подручја између улица: Кружни
пут – Падина, Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба,
градска општина Вождовац („Службени лист града Београда”, број 37/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је блок
између улица: Кружни пут – Падина, Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,7 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање решења датих Детаљним урбанистичким планом
стамбеног комплекса између насеља северно од Медаковићеве улице, Мокролушке и Улице нова I-I („Службени
лист града Београда” бр. 137/76, 18/83 и 24/85) у складу са
условљеностима датим Генералним планом Београда 2021.

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја између
улица: Кружни пут – Падина, Војислава Илића, Трогирска
и Игњата Јоба, градска општина Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 37/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће предузеће Авицена инвест д.о.о., Београд,
Булевар М. Пупина бр. 6.
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. 350.14-67/11 од 7. фебруара 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” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту бр 51/124 од 24.
фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне
средине у свом акту бр. 501.3-58/2011-V-04 oд 9. марта 2011.
год. дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, 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
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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. 350.14-67/11, 18. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-67/11, 18. 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 чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СЕВЕРОИСТОЧНО
ОД БАТАЈНИЧКОГ ПУТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела просторне целине
североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун (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);
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– 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 просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун део
је документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се
Друштву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг Урбанистички центар „Град”, из Београда, Зелени венац 2 (у
складу са уговором бр. 5-1/271-170/2010 од 10.06.2010. год.
закљученим између групе инвеститора и обрађивача плана)
које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације
дела просторне целине североисточно од Батајничког пута,
градска општина Земун („Службени лист града Београда”
бр. 46/10).
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће група инвеститора: Душан Павловић из Батајнице,
Мајора Зорана Радосављевића 206, Милан Радовић из Београда, Џона Кенедија 71, Зоран Остојић из Земуна, Крајишка 37, Љиљана Аранђеловић из Београда, Мали Мокри Луг,
27. марта 7, и предузећа: „N.C.A. Prom”, а.д. из Београда, Тошин бунар 272, „Polimer Plus” д.о.о. из Београда, Нушићева
6, „ Maniprom” д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина
10ж, „Medis Internacional” из Београда, Булевар Михајла Пупина 18д.
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 дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина
Земун („Службени лист града Београда”, број 46/10).
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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 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 просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун 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. 350.14-68/11 од 11. фебруара 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 просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун 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” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило Београд” у свом акту бр. VII/3 51/156 од
28. фебруара 2011. год., Завод за заштиту природе Србије у
свом акту бр. 026-495/2 од 2. марта 2011. год., Секретаријат
за заштиту животне средине у свом акту бр. 501.3-73/2011V-04 од 9. марта 2011. год. и ЈКП „Београдски водовод и канализација” у свом акту бр. 6906 I4-2-331 дали су позитивно на Предлог решења о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и „Градски завод за јавно здравље”
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-03-350.14-68/2011, 18. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-68/2011, 18. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

Број 7 – 25

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,
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: СРЕДАЧКЕ, ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА, ЧУЧУК СТАНИНЕ И
БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације блока између улица:
Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, Градска општина Звездара (у даљем
тексту: план).
2. Предузеће Центар за планирање урбаног развоја –
ЦЕП, из Београда, Захумска 34,приступиће изради Концепта и Нацрта плана из чл. 1. овог решења, на основу Одлуке о
изради плана детаљне регулације блока између улица: Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља
Александра, Градска општина Звездара („Службени лист
града Београда”, број 46/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Звездара – блок између улица
Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара
краља Александра.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
земљишта јавне намене, стварање планских могућности
за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета
техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу, очување и побољшање услова животне средине.
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 средину плана детаљне регулације блока између улица: Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине
и Булевара краља Александра, градска општина Звездара
(„Службени лист града Београда”, број 46/10).
За носиоца израде плана одређен је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захумска 34.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће „Le.Auto” д.о.о. из Београда, Војводе Шупљикца
11а, у складу са Уговором бр. 826/од 14. октобра 2010. год.
закљученим између предузећа „Le.Auto” д.о.о. из Београда и
Центра за планирање урбаног разоја – ЦЕП.

Број 7 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2011.

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. 350.14-72/11 од 14. фебруара
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 „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. 51/158 од 4. марта 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине у
свом акту бр. 501.3-70/2011-V-04 од 9. марта 2011. године,
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
ЈВП „Београдводе”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту природе Србије,
Градски завод за јавно здравље и ЈКП „Београдски водовод
и канализација”
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. 350.14-72/11, 18. марта
2011. године.

2. Архитектонском факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра бр. 73/II., приступиће изради
концепта и нацрта плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока 20
просторне целине Сењак, градска општина Савски венац
(„Службени лист града Београда”, број 46/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
подручја градске општине Савски венац, између улица: Андре Николића, Васе Пелагића, Темишварске и Брзакове, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање јавног интереса, стварање планских могућности за
унапређење коришћења постојећих и изградњу нових
садржаја, рационално коришћење грађевинског земљишта,
обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за
постојећу и планирану изградњу и очување, побољшање
услова животне средине и дефинисање планског решења у
складу са Конкурсним идејним архитектонско – урбанистичким решењем блока 20, Просторне целине Сењак Регулационог плана просторне целине „Дедиње” („Службени
лист града Београда” број 1/2000), на основу одредби Генералног плана Београда 2021.
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.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-72/11, 18. марта 2011. године

О б р а з л ож е њ е

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, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 20 ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СЕЊАК,
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације блока 20 просторне целине Сењак, градска општина Савски венац (у даљем
тексту: план).

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока 20 просторне
целине Сењак, градска општина Савски венац („Службени
лист града Београда”, број 46/10).
За носиоца израде плана одређен је Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 73/II. Средства за израду плана детаљне регулације
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. 350.14-73/11 од 14. фебруара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о
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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. 51/141 од 4. марта 2011. год. и Секретаријат за заштиту животне средине у
свом акту бр. 501.3-67/2011-V-04 од 9. марта 2011. године,
дали су позтивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље и
ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у
законском року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој
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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. 350.14-73/11, 18. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-73/11, 18. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 18. марта 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка
6. Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 43/10 – пречишћен текст) и члана 30. став 4.
Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

Скупштина градске општине Земун
Број 06-301/2011-II/21, 18. марта 2011. године
Заменица председника
Олга Зорић, с. р.

ПАЛИЛУЛА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Разрешава се Бранислав Тутуш функције председника
Скупштине градске општине Земун, са 18. марта 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-299/2011-II/21 од 18. марта 2011. године
Заменица председника
Олга Зорић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 18. марта 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка
6. Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 43/10 – пречишћен текст) и члана 10. Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Бира се Зоран Марковић за председника Скупштине
градске општине Земун, са 18. марта 2011. године.
2. Избор се врши на четири године, односно до престанка мандата овог сазива Скупштине градске општине Земун.

Скупштина градске општине Палилула, на 18. седници одржаној 18. марта 2011. године, на основу чл. 47. и 63.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана
25. Статута градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, бр. 43/2008 и 16/2010), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2011. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2011.
годину („Службени лист града Београда”, брoj 48/2010) – у
даљем тексту: одлука, у члану 1, износ „627.437.934 ” замењује се износом „653.324.352”.
У ставу 1. алинеја 3, износ „129.440.934” замењује се износом „153.970.492”.
После алинеје 3. додаје се алинеја 4. која гласи „текући
наменски трансфери од републике у корист нивоа општина
1.250.000 динара, и алинеја 5. ненаменски трансфери од републике, у корист нивоа општина 106.860 динара”.
Члан 2.
У члану 4., износ „4.484.869” замењује се износом
„2.971.895”, износ „500.000” замењује се износом „330.308”, а
износ „3.984.869” замењује се износом „2.641.587”.
Члан 3.
У члану 5., „примања по врстама и издаци по основним
наменама” мењају се тако да гласе:
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ПРИМАЊА
Економска
класификација

Врста прихода

1

2

321

Део пренетих средства из 2010 године

311

Капитал – ЈП „Пословни центар Општине Палилула”
Свега 3

7

Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

3

4

5

153.970.492

415.000

-

1.387.000

154.385.492
1.387.000

153.970.492

1.802.000

155.772.492

Текући приходи

71

Порези

711

Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)

-

-

-

711

Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)

-

-

-

711

Самодоприноси

-

-

-

713

Порез на имовину (од непокретности)

143.419.000

-

143.419.000

713

Порез на имовину (на наслеђе и поклон)

20.000.000

-

20.000.000

714

Порези на добра и услуге (комуналне таксе)

57.922.000

-

57.922.000

716

Комуналне таксе на фирму
Свега 71 :

56.492.000

-

56.492.000

277.833.000

-

277.833.000

-

-

-

95.420.000

-

95.420.000
1.356.860

73

Донације и трансфери

732

Донације од међународних организација

733

Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа града

733

Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина

1.356.860

-

733

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

-

-

-

733

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

415.000

-

415.000

733

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина

-

-

-

97.191.860

-

97.191.860

Свега 73
74

Други приходи

741

Приходи од имовине (комуналне таксе)

15.452.000

-

15.452.000

741

Приходи од камата на средства буџета општине

13.894.000

100.000

13.994.000

741

Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта)

742

Приходи од давања у закуп објеката општине (са ПДВ-ом)

742

Општинске административне таксе

742

Приходи од делатности општинских органа и организација

743
743
744

Текући добровољни трансфери од правних лица

745

Остали приходи у корист нивоа Општина

-

-

-

88.741.000

12.100.000

100.841.000

3.000.000

-

3.000.000

836.000

2.050.000

2.886.000

Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

256.000

100.000

356.000

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

172.000

-

172.000

-

-

-

1.978.000

318.000

2.296.000

124.329.000

14.668.000

138.997.000

Свега 74
77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

Меморандумске ставке

-

-

-

772

Меморандумске ставке из претходне године

-

5.000

5.000

Свега 77
Свега 7

-

5.000

5.000

499.353.860

14.673.000

514.026.860

812

Примања од продаје покретне имовине

-

-

-

921

Примања од продаје домаће финансијске имовине

-

1.405.000

1.405.000

653.324.352

17.880.000

671.204.352

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ИЗДАЦИ – ОПШТИ ДЕО
1
4

2

3

4

5

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

41

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

193.922.500

1.007.566

194.930.066

35.394.500

181.991

35.576.491

Накнаде у натури

8.010.000

71.000

8.081.000

414

Социјална давања

6.134.734

542.739

6.677.473

415

Накнаде трошкова за запослене

840.000

468.000

1.308.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.105.000

65.000

1.170.000

245.406.734

2.336.296

247.743.030

32.042.440

1.188.000

33.230.440

7.341.000

320.000

7.661.000

46.321.993

3.673.678

49.995.671

Свега 41
42

Коришћење услуга и робе

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал
Свега 42

43

Амортизација и употреба средстава за рад

9.500.026

15.000

9.515.026

35.157.482

2.579.000

37.736.482

12.321.392

901.026

13.222.418

142.684.333

8.676.704

151.361.037
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1

2

431
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3

4

5

Амортизација некретнина и опреме

-

2.200.000

2.200.000

Свега 43

-

2.200.000

2.200.000
25.000

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

-

25.000

444

Пратећи трошкови задуживања

10.000

-

10.000

Свега 44

10.000

25.000

35.000

38.529.000

-

38.529.000

4.850.086

-

4.850.086

43.379.086

-

43.379.086

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери
Свега 46

47

Социјално осигурање
и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.642.052

-

4.642.052

Свега 47

4.642.052

-

4.642.052

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

13.197.090

400.000

13.597.090

482

Порези, обавезне таксе и казне

24.439.000

1.400.000

25.839.000

8.883.254

-

8.883.254

-

-

-

240.000

-

240.000

46.759.344

1.800.000

48.559.344

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

Накнада за штету насталу од елементарних непогода

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа
Свега 48

49

Средства резерве

499

Средства резерве (стална и текућа)

2.971.895

-

2.971.895

Свега 49

2.971.895

-

2.971.895

485.853.444

15.038.000

500.891.444

150.929.151

545.000

151.474.151

9.165.757

892.000

10.057.757

-

-

-

4.346.000

-

4.346.000

164.440.908

1.437.000

165.877.908
3.000.000

Свега 4
5

Издаци за нефинансијску имовину

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

54

Природна имовина

541

Земљиште

3.000.000

-

Свега 54

3.000.000

-

3.000.000

167.440.908

1.437.000

168.877.908

Свега 51

Свега 5
6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

62

Набавка финансијске имовине

621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

1.405.000

1.435.000

Свега 62

30.000

1.405.000

1.435.000

Свега 6

30.000

1.405.000

1.435.000

653.324.352

17.880.000

671.204.352

УКУПНИ РАСХОДИ

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
У члану 6., текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 653.324.352 динара и средства од изворних
активности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 17.880.000 динара, распоређују се
по корисницима, и то:

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

ИЗДАЦИ – ПОСЕБАН ДЕО

1

2

3

4

5

I

Опис

Из буџета

Из других
извора

Укупно

6

7

8

9

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

413

Накнаде у натури

30.850.000

-

30.850.000

6.247.000

-

6.247.000

-

-

-

Број 7 – 30
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5

6

4

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

5

421

Стални трошкови

6

422

Трошкови путовања

7

423

Услуге по уговору

8

424

Специјализоване услуге

9

426

Материјал
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7

8

9

-

-

-

740.090

-

740.090

865.000

-

865.000

12.989.304

-

12.989.304

-

-

-

220.000

-

220.000
10.000

10

444

Пратећи трошкови задуживања

10.000

-

11

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

12

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

13

481

Дотације невладиним организацијама
402.090

-

402.090

2.953.000

-

2.953.000

10.000

-

10.000

-

-

-

– дотације политичким странкама
– дотације осталим непрофитним институцијама
14

482

Порези, обавезне таксе и казне

15

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

16

499

Средства резерве
– стална резерва

330.308

-

330.308

– текућа резерва

2.641.587

-

2.641.587

58.226.075

-

58.226.075

30.188

-

30.188
-

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

2.116

-

2.116

58.258.379

-

58.258.379

Укупно за функцију 110
810

Услуге рекреације и спорта
17

423

Услуге по уговору

50.000

-

50.000

18

424

Специјализоване услуге

90.000

-

90.000

19

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

20

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

21

481

Дотације невладиним организацијама

3.271.000

-

3.271.000
3.411.000

Извори финансирања за функцију 810
01

Приходи из буџета

3.411.000

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

3.411.000

-

3.411.000
1.800.350

Укупно за функцију 810
820

Услуге културе
22

421

Стални трошкови

1.800.350

-

23

423

Услуге по уговору

619

-

619

24

424

Специјализоване услуге

55.000

-

55.000
-

25

426

Материјал

-

-

26

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

27

465

Остале дотације и трансфери

4.850.086

-

4.850.086

28

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

29

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

1.046.000

-

1.046.000

30

511

Зграде и грађевински објекти

31

512

Машине и опрема

39.899.731

-

39.899.731

-

-

32

513

-

Остале некретнине и опрема

-

-

33

621

-

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

36.001.000

-

36.001.000

13

Приходи из претходних година

10.399.817

-

10.399.817

07

Донације од осталих нивоа власти

1.250.000

-

1.250.000

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

969

-

969

47.651.786

-

47.651.786

10.000

-

10.000

3.490.000

-

3.490.000

3.500.000

-

3.500.000

-

-

-

3.500.000

-

3.500.000

Укупно за функцију 820
830

Услуге емитовања и издаваштва
34

421

Стални трошкови

35

423

Услуге по уговору
– гласило „Палилула”
Извори финансирања за функцију 830

01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 830

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

24. март 2011.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5

6

Број 7 – 31
7

8

9

36

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

37

421

Стални трошкови

-

-

-

38

422

Трошкови путовања

-

-

-

39

423

Услуге по уговору

-

-

-

40

426

Материјал

-

-

-

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

Укупно за функцију 160

-

-

-

360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту
41

423

Услуге по уговору

650.000

-

650.000

42

463

Трансфери осталим нивоима власти

250.000

-

250.000

43

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

44

512

Машине и опрема

-

-

900.000

Извори финансирања за функцију 360
01

Приходи из буџета

900.000

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

900.000

-

900.000

Укупно за функцију 360
760

Здравство некласификовано на другом месту
45

426

Материјал

46

463

Трансфери осталим нивоима власти

47

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

1.000.000

-

1.000.000

13.555.040

-

13.555.040

1.000.000

-

1.000.000

13.555.040

-

13.555.040

Извори финансирања за функцију 760
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 760

980

-

-

-

14.555.040

-

14.555.040

Образовање некласификовано на другом месту
48

421

Стални трошкови

49

422

Трошкови путовања

50

423

Услуге по уговору

51

424

Специјализоване услуге

52

425

Текуће поправке и одржавање

53

426

Материјал

54

463

Трансфери осталим нивоима власти

55

465

Остале дотације и трансфери

56

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

57

481

Дотације невладиним организацијама

58

482

Порези, обавезне таксе и казне

59

511

Зграде и грађевински објекти

60

512

Машине и опрема

61

513

Остале некретнине и опрема

62

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

6.000.000

-

6.000.000

222.000

-

222.000

-

-

-

5.000.994

-

5.000.994

-

-

-

35.279.000

-

35.279.000

-

-

-

674.715

-

674.715

105.000

-

105.000

-

-

-

-

-

-

436

-

436

-

-

-

-

-

-

47.080.715

-

47.080.715

200.436

-

200.436
-

Извори финансирања за функцију 980
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

994

-

994

47.282.145

-

47.282.145

Укупно за функцију 980
070

Социјална помоћ угроженом становништву
63

423

Услуге по уговору

8.640

-

8.640

64

424

Специјализоване услуге

1.000.000

-

1.000.000

65

425

Текуће поправке и одржавање

2.053.328

-

2.053.328

66

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.000.000

-

2.000.000

67

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

68

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.967.337

-

3.967.337

69

481

Дотације невладиним организацијама

2.793.000

-

2.793.000

70

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

8.428.477

-

8.428.477

13

Приходи из претходних година

3.286.968

-

3.286.968

07

Донације од осталих нивоа власти

106.860

-

106.860

Број 7 – 32
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5
08

6
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 070

620
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7

8

9

-

-

-

11.822.305

-

11.822.305

Развој заједнице
71

421

Стални трошкови

-

-

-

72

423

Услуге по уговору

1.400.000

-

1.400.000

73

424

Специјализоване услуге

74

425

Текуће поправке и одржавање

1.864.023

-

1.864.023

14.826.000

-

14.826.000
-

75

426

Материјал

-

-

76

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

77

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа

-

-

-

78

511

Зграде и грађевински објекти

88.814.076

-

88.814.076

79

512

Машине и опрема

2.280.000

-

2.280.000

80

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

81

541

Земљиште

3.000.000

-

3.000.000

82

621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

-

30.000

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

17.846.000

-

17.846.000

13

Приходи из претходних година

94.368.099

-

94.368.099

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

112.214.099

-

112.214.099

1.404.000

-

1.404.000
1.404.000

Укупно за функцију 620
450

Саобраћај
83

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 450

01

Приходи из буџета

1.404.000

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

1.404.000

-

1.404.000

3.701.781

-

3.701.781

5.306

-

5.306

-

-

-

-

-

-

3.707.087

-

3.707.087

Укупно за функцију 450
421

Пољопривреда
84

424

Специјализоване услуге

85

425

Текуће поправке и одржавање

86

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 421

01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 421

560

-

-

-

3.707.087

-

3.707.087

-

-

-

369.692

-

369.692

Заштита животне средине некласификована на другом месту
87

422

Трошкови путовања

88

423

Услуге по уговору

89

424

Специјализоване услуге

2.649.222

-

2.649.222

90

425

Текуће поправке и одржавање

4.862.435

-

4.862.435

91

426

Материјал

-

-

-

92

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

93

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

94

481

Дотације невладиним организацијама

2.627.000

-

2.627.000

95

482

Порези, обавезне таксе и казне

7.659.000

-

7.659.000

96

512

Машине и опрема

920

-

920

10.655.692

-

10.655.692

7.512.577

-

7.512.577

-

-

-

18.168.269

-

18.168.269

-

-

-

Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 560

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
97

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 180

01

Приходи из буџета

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

Укупно за функцију 180

-

-

-

Извори финансирања за раздео I
01

Приходи из буџета

188.452.959

-

188.452.959

13

Приходи из претходних година

133.060.212

-

133.060.212

07

Донације од осталих нивоа власти

1.356.860

-

1.356.860

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

24. март 2011.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5
15

6
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео I

II

Број 7 – 33
7

8

9

4.079

-

4.079

322.874.110

-

322.874.110

149.936.068

-

149.936.068

26.796.000

-

26.796.000

УПРАВА ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
98

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

99

412

Социјални доприноси на терет послодавца

100

413

Накнаде у натури

8.010.000

-

8.010.000

101

414

Социјална давања запосленима

6.134.734

-

6.134.734

102

415

Накнаде трошкова за запослене

840.000

-

840.000

103

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

910.000

-

910.000

20.418.000

-

20.418.000

476.000

-

476.000

23.628.697

-

23.628.697

104

421

Стални трошкови

105

422

Трошкови путовања

106

423

Услуге по уговору

107

424

Специјализоване услуге

108

425

Текуће поправке и одржавање

109

426

Материјал

110

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

111

481

Дотације невладиним организацијама

112

482

Порези, обавезне таксе и казне

113

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

114

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

115

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа

116

511

117

512

118

513

Остале некретнине и опрема

119

515

Нематеријална имовина

140.000

-

140.000

5.690.419

-

5.690.419

11.821.392

-

11.821.392

-

-

-

-

-

-

470.000

-

470.000

8.883.254

-

8.883.254

-

-

-

240.000

-

240.000

Зграде и грађевински објекти

3.610.304

-

3.610.304

Машине и опрема

6.219.401

-

6.219.401

-

-

-

4.346.000

-

4.346.000

263.249.068

-

263.249.068

14.906.201

-

14.906.201

-

-

-

415.000

-

415.000

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

278.570.269

-

278.570.269

13.136.432

1.007.566

14.143.998

2.351.500

181.991

2.533.491

Укупно за функцију 130
2.1

Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”
410

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
120

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

121

412

Социјални доприноси на терет послодавца

122

413

Накнаде у натури

-

71.000

71.000

123

414

Социјална давања запосленима

-

542.739

542.739

124

415

Накнаде трошкова за запослене

125

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

126

421

Стални трошкови

127

422

Трошкови путовања

128

423

Услуге по уговору

129

424

Специјализоване услуге

130

425

Текуће поправке и одржавање

-

468.000

468.000

195.000

65.000

260.000

1.650.000

1.173.000

2.823.000

-

320.000

320.000

3.513.041

3.673.678

7.186.719

-

15.000

15.000

1.000.000

2.579.000

3.579.000

131

426

Материјал

-

901.026

901.026

132

431

Амортизација некретнина и опреме

-

2.200.000

2.200.000

133

441

Отплата домаћих камата

-

25.000

25.000

134

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

135

481

Дотације невладиним организацијама

-

400.000

400.000
17.700.000

136

482

Порези, обавезне таксе и казне

16.300.000

1.400.000

137

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

138

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

-

-

-

139

511

Зграде и грађевински објекти

5.050.000

545.000

5.595.000

140

512

Машине и опрема

650.000

842.000

1.492.000

141

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

142

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

1.405.000

1.405.000

37.845.973

-

37.845.973

6.000.000

1.787.000

7.787.000

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

16.028.000

16.028.000

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 410

-

-

-

43.845.973

17.815.000

61.660.973

Број 7 – 34
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

24. март 2011.
7

8

9

Извори финансирања за главу 2.1
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

37.845.973

-

37.845.973

6.000.000

1.787.000

02

7.787.000

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

16.028.000

16.028.000

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 2.1

2.2

-

-

-

43.845.973

17.815.000

61.660.973

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
143

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

-

-

-

144

412

Социјални доприноси на терет послодавца

-

-

-

145

413

Накнаде у натури

-

-

-

146

414

Социјална давања запосленима

-

-

-

147

415

Накнаде трошкова за запослене

-

-

-

148

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

-

149

421

Стални трошкови

7.424.000

15.000

7.439.000

150

422

Трошкови путовања

-

-

-

151

423

Услуге по уговору

-

-

-

152

424

Специјализоване услуге

-

-

-

153

425

Текуће поправке и одржавање

315.000

-

315.000

154

426

Материјал

280.000

-

280.000

155

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

156

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

157

482

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

-

158

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

159

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

-

-

-

160

511

Зграде и грађевински објекти

161

512

Машине и опрема

162

515

Нематеријална имовина

-

-

-

15.000

50.000

65.000

-

-

8.034.000

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

8.034.000

-

13

Приходи из претходних година

-

15.000

15.000

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

50.000

50.000

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

8.034.000

65.000

8.099.000
8.034.000

Укупно за функцију 160
Извори финансирања за главу 2.2
01

Приходи из буџета

8.034.000

-

13

Приходи из претходних година

-

15.000

15.000

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

50.000

50.000

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

8.034.000

65.000

8.099.000

309.129.041

-

309.129.041

20.906.201

1.802.000

22.708.201

Укупно за главу 2.2
Извори финансирања за раздео II
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

16.078.000

16.078.000
415.000

07

Донације од осталих нивоа власти

415.000

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

330.450.242

17.880.000

348.330.242

Укупно за раздео II

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-18/2011-I-6-1, 18. март 2011. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

24. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштинa градске општине Палилула, на 18. седници
одржаној 18. марта 2011.године, на основу члана 14. и 25.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОД Л У КУ

Број 7 – 35

донео на својој 14. седници одржаној дана 8. марта 2011.
године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-18/2011-I-6-, 18. марта 2011. године

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Усваја се Локални еколошки акциони план градске
општине Палилула.
2. Текст документа Локалног еколошког акционог плана
Градске општине Палилула у целости објавити на званичној интернет презентацији градске општине Палилула.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-18/2011-I-6-2, 18. марта 2011. године
Председник скупштине
Аца Јевтић, с. р.

Председник
Аца Јевтић, с. р.

Управни одбор Установе културе „Палилула” на 14. седници одржаној 8. марта 2011. године, на основу члана 44.
Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09),
члана 9. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула”
(„Службени лист града Београда” бр. 17/07, 46/07 и 43/09) и
члана 15. Статута Установе културе „Палилула” број 1/30 од
27. маја 2010. године, донео је

С ТАТУТ
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници
одржаној 18. марта 2011. године, на основу чл. 50. и 51. Пословника Скупштине градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 48/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА ПРИВРЕДНА ПИТАЊА, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. У Решењу о образовању Савета за привредна питања,
буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула
(„Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 52/09), врши
се следећа измена:
1. Разрешава се Олга Павловић функције члана Савета
за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула, са 18. мартом 2011. године.
2. Бира се Бланша Јовановић за члана Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске
општине Палилула.
II. У осталом делу Решење о образовању Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске
општине Палилула остаје неизмењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-18/2011-I-6-5, 18. марта 2011. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.
Скупштинa градске општине Палилула, на 18. седници
одржаној 18. марта 2011.године, на основу члана 28. Закона
о култури („Службени гласник РС”, брoj 72/09) и члана 25.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”
1. Даје се сагласност на Статут Установе културе „Палилула”, који је Управни одбор Установе културе „Палилула”,

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Установа културе „Палилула” (у даљем тексту: установа) основана је Одлуком Скупштине градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и
43/09), ради обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање
потреба грађана као и остваривање другог, законом утврђеног интереса у области културе.
II. ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ
Члан 2.
Циљеви Установе културе „Палилула” су популаризација, едукација и омасовљење културних активности на територији градске општине Палилула (у даљем тексту: оснивач), а пре свега образовне, позоришне, музичке, филмске и
књижевне уметности.
III. НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Установа послује под називом Установа културе „Палилула”.
Седиште Установе је у Београду, улица Митрополита
Петра број 8.
Установа културе је правно лице.
Члан 4.
Установа има свој печат и штамбиљ.
Печат установе је округлог облика, пречника 35 mm, са
исписаним ћириличним словима по ободу: Установа културе „Палилула”.
Штамбиљ установе је правоугаоног облика у коме је
уписан пун назив установе са седиштем и местом за заводни број и датум.
Начин издавања, руковања, задужења и чувања печата
као и важење евиденције печата о употреби, прописује директор установе.
Одлуком директора печат се може израђивати у више
примерака, са тим што се за сваки други печат ставља по
једна звездица више за сваки наредни примерак.
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IV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 5.
Установа послује као јединствена организациона целина.
V. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 6.
Делатност Установе културе „Палилула” је:
– 85.5 – образовање одраслих и остало образовање на
другом месту не поменуто које није дефинисано по степенима образовања
– 90 – уметничко и књижевно стваралаштво и сценска
уметност
– 93.29 – остале забавне активности, на другом месту не
поменуте
– 58 – издавање књига, брошура, музичких књига и др.
публикација
– 59.20 – издавање звучних записа
– 58.19 – остала издавачка делатност
– 59.1 – кинематографска и видео производња
– 59 – репродукција звучних записа
– 58.29 – репродукција компјутерских медија
– 59.13 – кинематографска и видео дистрибуција
– 59.14 – приказивање филмова
– 58 – издавање новина
– 63.91 – делатност новинских агенција осим новинских
удружења
– 58.1 – издавање часописа и сличних периодичних издања
– 68.20 – изнајмљивање некретнина.
Члан 7.
Установа може, без уписа у судски регистар, да обавља
и друге делатности, непоменуте у члану 6. као споредне и
пратеће, а које су у функцији обављања основне делатности,
у складу са одлуком оснивача и овим статутом.
Члан 8.
Установа остварује своју делатност у складу са годишњим програмом рада и финансијским планом, који на
предлог директора доноси Управни одбор Установе и на
који сагласност даје надлежни орган оснивача. Установа оснивачу подноси годишњи извештај о свом раду и остваривању послова, ради којих је основана.
Члан 9.
За обавезе преузете у правном промету, установа одговара свим средствима којима располаже.
VI. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 10.
Органи установе су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Директор заступа и представља установу.
Члан 11.
Установу, по пуномоћју директора или Управног одбора,
пред судовима и пред другим државним органима, може заступати треће лице.
1. Директор
Члан 12.
Директора установе именује и разрешава оснивач.
Директор установе именује се на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и
може бити поново именован.
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Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Управни одбор установе.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се 60 дана
пре истека мандата директора.
Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата, и
предлог достави оснивачу.
Оснивач именује директора установе на основу предлога Управног одбора установе.
Ако оснивач није прихватио предлог Управног одбора,
сматра се да јавни конкурс није успео.
Члан 13.
За директора Установе може да буде изабрано лице које,
поред општих услова, испуњава и посебне услове:
– да има високу стручну спрему друштвеног смера,
– да има најмање пет година радног искуства.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Установе, као саставни део конкурсне документације.
Вршилац дужности директора
Члан 14.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Надлежности директора
Члан 15.
Директор установе:
1) организује и руководи радом установе,
2) доноси акт о организацији и систематизацији послова
и друга општа акта у складу са законом и Статутом установе,
3) извршава одлуке Управног одбора установе,
4) заступа Установу,
5) стара се о законитости рада установе,
6) одговоран је за спровођење програма рада установе,
7) одговоран је за материјално-финансијско пословање
установе,
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом установе,
9) одлучује о ангажовању средстава по инвестиционим и
финансијским плановима и по уговорним обавезама установе,
10) предлаже Управном одбору доношење одговарајућих
аката, одлука, мера и стара се о њиховој примени,
11) предлаже и доставља предлог измена и допуна Статута Управном одбору,
12) одлучује о заснивању и престанку радног односа,
распоређивању запослених и остваривању свих других права, обавеза и одговорности запослених,
13) стара се о јавности рада установе,
14) доноси сва појединачна аката из области радноправних односа запослених,
15) врши и друге послове по налогу Управног одбора
или оснивача, у складу са законом.
Престанак дужности директора
Члан 16.
Дужност директора Установе престаје истеком мандата
и разрешењем.
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Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету установи или тако занемарује или
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду установе;
4) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
5) из других разлога утврђених законом или Статутом
установе.
У случају оставке дужност директора престаје даном
одржавања седнице скупштине оснивача, на којој се оставка констатује.
2. Управни одбор
Управни одбор
Члан 17.
Установом управља Управни одбор.
Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач,
из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
Председника управног одбора именује оснивач из реда
чланова Управног одбора.
Управни одбор Установе има седам чланова, од којих су
пет чланова из реда оснивача, а два члана из реда запослених, од којих најмање један члан мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.
Чланове Управног одбора из реда запослених именује
оснивач, на предлог репрезентативног синдиката, односно
већине запослених у установи.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Чланови Управног одбора установе именују се на четири године и могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима
утврђеним актом оснивача.
Належности Управног одбора
Члан 18.
Управни одбор установе:
1) доноси статут;
2) доноси пословник о раду;
3) доноси друге опште акте установе предвиђене законом и Статутом;
4) утврђује пословну и развојну политику;
5) одлучује о пословању установе;
6) доноси програме рада установе, на предлог директора;
7) доноси годишњи финансијски план;
8) усваја годишњи обрачун;
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
10) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
11) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
12) закључује уговор о раду са директором, на одређено
време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које
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је већ запослено у истој установи културе на неодређено
време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом
о раду;
13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и
статутом.
Члан 19.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор може да ради и одлучује ако седници
присуствује више од половине чланова.
Управни одбор одлучује већином гласова од укупног
броја чланова Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем.
3. Надзорни одбор
Надзорни одбор
Члан 20.
У установи се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда
чланова Надзорног одбора.
Надзорни одбор броји три члана, од којих су два члана
из реда оснивача, а један члан из реда запослених.
Члана надзорног одбора из реда запослених именује
оснивач, на предлог репрезентативног синдиката, односно
већине запослених у Установи.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два
пута.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан Управног одбора Установе.
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима
утврђеним актом оснивача.
Члан 21.
Надзорни одбор установе обавља следеће послове:
– врши надзор над пословањем,
– прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун установе,
– врши надзор над другим актима од значаја за делатност установе и
– о резултатима надзора обавештава оснивача, Управни
одбор и директора.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње подноси
извештај о свом раду оснивачу.
Члан 22.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим
радом председник.
Председник сазива седнице Надзорног одбора по сопственој иницијативи, на захтев директора Установе и председника Управног одбора.
Одлуке и друга акта која доноси Надзорни одбор,
потписује председник Надзорног одбора.
Члан 23.
Стручне и административне послове за потребе Управног и Надзорног одбора обављају запослени установе.
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VII. СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 24.
Установа има свој пословни рачун.
Установа може да има и више својих пословних рачуна.
Члан 25.
Средства установе користе се према њиховој намени, а у
складу са законом.
Установа одговара за обавезе средствима којима располаже.
Члан 26.
Пословни резултати и стање средстава установе
утврђују се сваке године завршним годишњим програмским и финансијским извештајима.
Члан 27.
Установа се финансира из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и сродних права, од донација, делимично из буџета и из других извора, у складу са законом.
Финансирање и суфинансирање културних програма
Члан 28.
Културни програми Установе финансирају се или суфинансирају из буџета оснивача, у складу са законом.
Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма Установе из става 1. овог члана, утврђује
надлежни орган оснивача, на основу предложеног финансијског плана и годишњег програма рада установе, о чему
закључује годишњи уговор о финансирању са установом.
Суфинансирање текућих расхода и издатака
Члан 29.
Оснивач може суфинансирати текуће расходе и издатке
Установе у висини до 45% од укупних текућих расхода и издатака установе, о чему субјекти закључују посебан уговор
у трајању од једне године.
VIII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ
Члан 30.
Положај запослених у Установи регулисан је Законом о
раду, Статутом Установе и другим општим актима Установе.
Члан 31.
О правима и обавезама запослених одлучује директор,
доношењем општих и појединачних аката.
Члан 32.
Запослени се могу организовати у синдикална удружења
у складу са законом.
Члан 33.
Директор установе обезбеђује услове за рад и деловање
синдиката, утврђене законима и другим подзаконским актима.
Активности синдиката не смеју ићи на штету остваривања основних делатности установе, интереса корисника,
радне дисциплине, обезбеђења сигурности људи и имовине
као и других правних и физичких лица у складу са Законом
о штрајку.
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Права радника из радног односа за време штрајка остварују се у складу са Законом о штрајку.
Члан 34.
Општим актом који доноси Управни одбор, на основу предлога директора, уређује се питање пословне тајне,
а нарочито исправе и подаци који се сматрају пословном
тајном, органи и поједини запослени који су овлашћени за
њено чување и евентуално саопштење, као и друга питања
од значаја за пословну тајну Установе.
IX. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ
Члан 35.
Предузимање мера за заштиту животне и радне средине
саставни је део укупних активности запослених у Установи
културе „Палилула”.
Мере заштите животне и радне средине обухватају примену савремено техничко-технолошких решења који обезбеђују спречавање, односно отклањање загађивања животне и радне средине, те унапређивање рада, уз отклањање
узрока који доводи до отежавања услова рада и предузимање мера, ради заштите, пружање помоћи другим органима и организацијама који се баве овим питањима.
X. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА И ДРУГА АКТА УСТАНОВЕ
Члан 36.
У случају измене и допуне статута, примењује се поступак који важи за његово доношење.
Члан 37.
На статут установе, као и на измене и допуне статута,
оснивач даје сагласност.
Члан 38.
Општа акта установе не могу бити у супротности са статутом.
Општа акта установе и одлуке за које је то одређено од
стране њиховог доносиоца, објављују се истицањем на огласној табли Установе.
XI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Директор, Управни и Надзорни одбор установе, именовани по ранијим прописима, настављају да обављају функцију до истека мандата, у складу са одредбама овог статута.
Члан 40.
Овај статут ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 41.
Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи статут Установе културе „Палилула” бр. 1/30 од 27. маја 2010.
године.
Управни одбор Установе културе „Палилула”
Број 1/14, 8. марта 2011. године
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 7 – 39

САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о
висини трошкова прикључка на систем даљинског
грејања за 2011. годину са Одлуком – – – – – – – – –
Решење о давњу сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру „Београд”, из Београда, Таковска 8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда, из
Београда, Палмира Тољатија 1– – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део територије општине Раковица уз Улицу
кнеза Вишеслава – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације блокова између улица: Мис Ирбијеве, Долењске, Др Велизара Косановића, Пљеваљске и Војислава Илића, градска општина Звездара – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена и допуна плана
детаљне регулације за блок између улица Батутове,
Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и
Радоја Домановића, градска општина Звездара – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
Привредног парка на локацији северно од ауто-пута Е 70, градска општина Сурчин – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег
колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од Термоелектране „Никола Тесла-А” до
насеља Шљивице, градска општина Обреновац – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације центра насеља Миросаљци, градска општина Лазаревац –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину плана детаљне регулације за део саобраћајнице М 4 – М 22, градска општина Лазаревац –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину плана детаљне регулације за нови
кумодрашки колектор, градска општина Вождовац –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
за проширење гробља у насељеном месту Врбовно,
градска општина Лазаревац – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за
улицу 1.300 каплара, градска општина Лазаревац – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између комплекса Правно-биротехничке школе
„Димитрије Давидовић” и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун– – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља
и Комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и
границе плана детаљне регулације привредне зоне
Горњи Земун – зоне 3 и 4, градска општина Земун –
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Страна
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја северозападно од улица Земунске и
Тошин бунар, градска општина Нови Београд – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације комплекса Клиничко-болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира,
Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањске, градска
општина Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
подручја између улица: Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице
између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венац – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између Спортског комплекса стадиона „Црвена
звезда”, улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака,
Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, Др
Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић, градска општина Вождовац – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица: Кружни пут – Падина,
Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба, градска
општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
дела просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
блока између улица: Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, градска
општина Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације Блока 20 просторне целине Сењак, градска
општина Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – –
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Акти градских општина
ЗЕМУН
Решење о разрешењу председника Скупштине
градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору председника Скупштине градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету
градске општине Палилула за 2011. годину – – – –
Одлука о усвајању Локалног еколошког акционог плана градске општине Палилула – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Савета
за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Палилула” са Статутом– – – – – – – – –
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2011.

„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

