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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIX Број 39

1. јул 2015. године

Градоначелник града Београда, 1. јула 2015. године, на
основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. тачка
6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ
ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о цени воде и одвођења
отпадних вода, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” под
бројем 28225, на седници одржаној 8. јуна 2015. године.
2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу Града
Београда”, а одлука ће се примењивати од 1. јула 2015. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-4914/15-Г, 1. јула 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација” на основу члана 30. Статута и чл. 40–42. Пословника о
раду Надзорног одбора, без одржавања седнице, на основу
гласања извршеног телефонским путем, 8. јуна 2015. године,
донео је следећу

ОД Л У КУ
О ЦЕНИ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
I. Утврђује се цена 1 m3 воде и 1 m3 одвођења отпадних
вода, у следећем износу:
1. за категорију „Домаћинства”
– 53,93 дин/m3 за воду
– 21,80 дин/m3 за одвођење отпадних вода

Цена 265 динара

2. за категорију „Спортско-рекреативни центри – базени”
– 53,93 дин/m3 за воду
– 21,80 дин/m3 за одвођење отпадних вода
3. за категорију „Остали потрошачи”
– 89,25 дин/m3 за воду
– 48,03 дин/m3 за одвођење отпадних вода
II. У цене утврђене у ставу I. ове одлуке урачунат је порез на додатну вредност.
III. Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности
оснивача а примењиваће се од 1. јула 2015. године.
Надзорни одбор
ЈКП „Београдски водовод и канализација”
Број 28225, 8. јуна 2015. године
Председник
мр Богдан Влаховић, ср.
Градоначелник града Београда, 1. јула 2015. године, на
основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. тачка
6. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу
„Паркинг сервис” на Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и
ван зонираног подручја, који је донео Надзорни одбор под
бројем 8-LIX/4, на седници одржаној 29. маја 2015. године.
2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити
у „Службеном листу Града Београда”, a ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања.
Градоначелник Града Београда
Број 38-4915/15-Г, 1. јула 2015. године
Градоначленик
Синиша Мали, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. јул 2015.

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, Надзорни одбор је на седници одржаној 29. маја 2015.
године донео следећу

зонираног подручја објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 1 од 15. јануара 2013. године.
V. За примењивање ове одлуке задужује се Служба паркинг контроле.

ОД Л У КУ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за
јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 8-LIX/4, 29. маја 2015. године

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА
ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
I. Врши се измена и допуна цена услуга за паркирање
возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју
и ван зонираног подручја и то под тач. 4. и 5. тако да Ценовник сада гласи:

1. ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН
ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221
– у динарима
ОПИС

Цена
услуге

ПДВ
(20%)

Цена са
порезом

1.

ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА
(време паркирања 60 минута)

–

карта за паркирање путничког возила (до 8
седишта) за
започети час (плаћање СМС и куповина карата на
аутомату и у продајној мрежи)

46,67

9,33

56,00

карта за паркирање за започети час купљена код
контролора

50,00

10,00

60,00

2.

Градоначелник града Београда, 1. јула 2015. године, на
основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), и члана 52. тачка
6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ
НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (ЗА ПАКЕТ
ЧИШЋЕЊА „НАПРЕДНИ” И „СЈАЈНО”) ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО”
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет чишћења „Напредно” и „Сјајно”)
заједничких делова стамбених зграда, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Градско стамбено” под бројем
2160/1, на седници одржаној 4. маја 2015. године.
2. Ово решење и Одлуку из става I решења објавити у
„Службеном листу Града Београда” по добијању сагласности оснивача, а примењује се од 1. јула 2015. године.
Градоначелник Града Београда
Број 38-4916/15-Г, 1. јула 2015. године

ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА
(време паркирања 120 минута)
–

Председник
Миливоје Илић, ср.

карта за паркирање путничког возила (до 8
седишта)
за започети час (плаћање СМС и куповина карата
на аутомату и у продајној мрежи)

40,00

8,00

48,00

–

карта за паркирање за сваки започети час купљена
код контролора

45,83

9,17

55,00

3.

ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА
(време паркирања 180 минута)

–

карта за паркирање путничког возила (до 8
седишта)
за започети час (плаћање СМС и куповина карата
на аутомату и у продајној мрежи)

34,17

6,83

41,00

–

карта за паркирање за сваки започети час купљена
код контролора

37,50

7,50

45,00

4.

ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

–

карта за паркирање путничког возила (до 8 седишта) за започети час (плаћање СМС и куповина
карата на аутомату и у продајној мрежи)

–

карта за паркирање за сваки започети час купљена
код контролора

29,17

5,83

35,00

–

вишесатна карта за паркирање

237,50

47,50

285,00

–

дневна паркинг карта ван зонираног подручја

600,00 120,00

720,00

5.

ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА
ЗОНА 1, ЗОНА 2. и ЗОНА 3.

Градоначелник
Синиша Мали, ср.
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 32. Статута
Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд („Службени
лист Града Београда”, бр. 25/13, 4/14 и 2/15), Надзорни одбор Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд, на седници одржаној дана 4. маја 2015. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
25,83

5,17

31,00

1.558,33 311,67 1.870,00

II. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
III. Ценовник услуга сачињен на основу ове одлуке, чини
њен саставни део и примењује се првог дана након објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
IV. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи
Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
(ЗА ПАКЕТ ЧИШЋЕЊА „НАПРЕДНИ” И „СЈАЈНО”)
I. Утврђује се накнада за послове одржавања хигијене
заједничких делова стамбених зграда у износу од 291,67 динара без ПДВ-а односно 350,00 динара са ПДВ-ом, по стану,
месечно за пакет чишћења „Напредни”.
II. Утврђује се накнада за послове одржавања хигијене
заједничких делова стамбених зграда у износу од 408,34 динара без ПДВ-а односно 490,00 динара са ПДВ-ом, по стану,
месечно за пакет чишћења „Сјајно”.
III. Одлуку о висини накнаде за послове одржавања хигијене (за пакете чишћења „Напредни” „Сјајно” доставити
оснивачу на сагласност.

1. јул 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

IV. Одлуку о висини накнаде за послове одржавања хигијене за пакете „Напредни” и „Сјајно” објавити у „Службеном листу Града Београда”, а ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања.
Образложење
У циљу побољшања квалитета услуга према корисницима поред постојећег стандардног пакета чишћења – Редовно чишћење и прање, уводе се нови пакети „Напредни” и
„Сјајно”.
1. Постојећи стандардни пакет – редовно чишћење и
прање подразумева:
– чишћење и прање заједничких делова стамбених зграда – једном недељно,
– скидање паучине – једном месечно,
– прање стакла, лифт кабине и гелендера – квартално.
Нови пакети чишћења „Напредни” и „Сјајно” подразумевају следеће услуге:
1. „Напредни” пакет подразумева:
– чишћење и прање заједничких делова стамбених зграда два пута недељно,
– скидање паучине – два пута месечно,
– прање стакла– два пута месечно,
– прање лифт-кабине и гелендера – једном месечно.
2. Пакет „Сјајно” подразумева:
– чишћење и прање заједничких делова стамбених зграда два пута недељно,
– скидање паучине – два пута месечно,
– прање стакла– једном недељно,
– прање зидова лифт кабине и гелендера – два пута месечно
– уштеда електричне енергије постављањем „ЛЕД”
расвете у заједничке делове стамбене зграде.
За пакет „Сјајно” уговорна обавеза је пет година.
Надзорни одбор ЈП „Градско стамбено”
Број 2160/1, 4. маја 2015. године
Председник
Дејан Ћика, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ППОВ „ВЕЛИКО СЕЛО” – I ФАЗА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу
постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, градска општина Палилула (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Број 39 – 3

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 представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
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 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
O б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико
Село” – I фаза, градска општина Палилула.
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 и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-36/2015-V-04 од 8. априла 2015. године, утврдио је да
предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 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 садржаће елементе из члана 12. став 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. 350.14-24/15 од 25. маја 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 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 (допис бр.
501.3-72/2015-V-04 од 29. маја 2015. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 03-020-1151/2 од 5. јуна
2015. године) доставили су мишљење у коме наводе да се
може донети Решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило” Београд, Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-24/15, 12. јуна 2015. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

1. јул 2015.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ
ИЗМЕЂУ САОБРАЋАЈНИЦЕ СМТ, ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА
И ДУНАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације привредне зоне
између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава,
градска општина Палилула (у даљем тексту: план детаљне
регулације).
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 представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.

1. јул 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
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 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
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2015. године) доставили су мишљење у коме наводе да се
може донети решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-25/15, 12. јуна 2015. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

O б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула.
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
и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине
бр. 501.3-52/2015-V-04 од 4. маја 2015. године, утврдио је да
предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 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 садржаће елементе из члана 12. став 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. 350.14-25/15 од 25. маја 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 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 (допис бр.
501.3-71/2015-V-04 од 29. маја 2015. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 03-020-1150/2 од 5. јуна

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о градској управи Града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ УЛИЦА ДУШАНА ДАМЈАНОВИЋА И МОШТАНИЧКЕ, ГРАДСКE
ОПШТИНE ЧУКАРИЦА И ОБРЕНОВАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне
везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, Градскe
општинe Чукарица и Обреновац (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 15 (петнаест)
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Чукарица и Обреновац, регулација саобраћајница Душана Дамјановића и
Моштаничке и делови околног ткива који су у гравитационој зони саобраћајног правца у дужини од 720 m, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 2 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
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дио 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).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
O б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради плана детаљне регулације саобраћајне
везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градскe
општинe Чукарица и Обреновац.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, који
је дужан да нацрт плана изради у року од 15 (петнаест) месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Чукарица и Обреновац, регулација саобраћајница Душана Дамјановића и
Моштаничке и делови околног ткива који су у гравитационој зони саобраћајног правца у дужини од 720 m, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 2 ha.
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 и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-60/2015-V-04 од 14. маја 2015. године, 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. 350.14-26/15 од 25. маја 2015.
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”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-73/2015-V-04 од 29. маја 2015. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-1149/2 од 3. јуна
2015. године) доставио је мишљење у коме наводи да се
може донети Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Градски завод за јавно здравље, Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року,
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.

1. јул 2015.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд–Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-26/15, 12. јуна 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНE ЗОНЕ УЗ ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ, ЈУЖНО
ОД РАСКРСНИЦЕ СА АУТОПУТСКОМ ОБИЛАЗНИЦОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне
зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, градска општина Раковица (у даљем
тексту: план детаљне регулације).
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
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решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз План.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
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 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
O б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне
уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, градска општина Раковица.
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 и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-67/2015-V-04 од 26. маја 2015. године, утврдио је да
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предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 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 садржаће елементе из члана 12. став 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. 350.14-25/15 од 25. маја 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 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 (допис бр.
501.3-77/2015-V-04 од 8. јуна 2015. год.) и Завод за заштиту
природе Србије (допис бр. 020-1229/2 од 17. јуна 2015. године) доставили су мишљење у коме наводе да се може донети
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-27/15, 22. јуна 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЧУКАРИЦА
Скупштина Градске општина Чукарица на основу члана 24. Статута ГО Чукарица, („Службени лист Града Београда”,
број 32/15), а на предлог Већа Градске општине Чукарица, на 22. седници одржаној 19. јуна 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ СТАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ГО ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се сталне манифестације у области културе,образовања и спорта које су од значаја за ГО Чукарица (у даљем тексту: манифестације), уређује се начин управљања и финансирања манифестација и друга питања од
значаја за рад манифестација.

Број 39 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 2.
Сталне манифестације у области културе, образовања и
спорта су:
1. Дан општине Чукарица „Децембарски дани Чукарице” са доделом награда „Матија Бан”, „Најбољи ватрогасац”,
„Полицајац године”;
2. Обележавање славе општине – силазак Светог духа на
Апостоле – са Литијом;
3. Обележавање Бадњег дана;
4. „Пожешка улица отвореног срца”;
5. Пливање за часни крст „Богојављење”;
6. „Летњи дан Матија Бан”;
7. „Пролеће на Чукарици” са доделом награде „Нај башта”;
8. „Јесен на Чукарици”;
9. Литургијски фестивал;
10. Најлепше осликано ускршње јаје;
11. Фестивал играних серија;
12. Чукаричка роштиљијада;
13. Додела награда ученицима основних и средњих школа – награда Вук Караџић, награда „Ђак генерације”, награда
„Спортиста генерације”, награде професорима и ученицима
за резултате подстигнуте на Републичким такмичењима,
награде првацима за полазак у школу;
14. Додела награде „Дерета” за необјављен роман;
15. „Зимски турнир у фудбалу”;
16. Школска такмичења ученика ОШ у области спорта;
17. Октобарски ликовни салон.
Члан 3.
Манифестације из члана 2. одлуке се одржавају једном годишње, у складу са правилима која има свака манифестација.
Правилима манифестације утвђују се: карактеристике
манифестације, ближи начин остваривања циља манифестације, начина, утврђивања концепције манифестације,
поступак доношења програма манифестације, лице које
представља манифестацију, ближи начин остваривања контроле утрошка средстава намењених за финансирање манифестација из члана 2. одлуке.
Правила манифестације доноси Веће Општине Чукарица.
Члан 4.
Манифестација има Одбор.
Одбор манифестације има председника и најмање четири члана које именује председник општине на период од
четири године.
Одбор манифестације утврђује: програм манифестације и
износ срестава потребних за реализацију тог програма (програм и предрачун трошкова), одређује место, време и дужину
трајања манифестације, подноси извештај Већу о одржаној
манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним
средствима и мишљењем о уметничком нивоу програма манифестације, посећености, медијској кампањи и сл. и врши
друге послове везане за одржавање манифестације.
Члан 5.
Одбор манифестације доставља програм и предрачун
трошкова манифестације Одељењу за финансије и привреду
најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину.
Члан 6.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у
буџету ГО Чукарица на основу сагледаних програма и предрачуна трошкова свих манифестација, као и осталих потреба у области културе, образовања и спорта, за која се средства обезбеђују у буџету општине Чукарица.
Поред средстава из става 1. овог члана, Одбор манифестације обезбеђује средства за одржавање манифестације и
из других извора, у складу са законом.
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Члан 7.
Организационе, стручне, административне, финансијске и техничке послове за потребе манифестације из члана 2.
Одлуке обављају стручне службе ГО Чукарица.
Члан 8.
Веће ГО Чукарица донеће правила манифестација из
члана 3. ове одлуке, у року од шест месеци од дана ступања
на снагу одлуке.
Члан 9.
Председник општине именоваће потребне одборе манифестација у складу са одредбама ове одлуке, у року од 90
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
VII – 05 Број 06-58/2015, 19. јуна 2015. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 22. седници
одржаној 19. јуна 2015. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број
61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица, Неда Нововић.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
VII - 05 број 06-58/2015, 19. јуна 2015. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 22. седници
одржаној 19. јуна 2015. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број
61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕ ШЕ ЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се за заменика члана Изборне комисије Градске
општине Чукарица, Игор Митровић, на предлог СНС, НС.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
VII - 05 број 06-58/2015, 19. јуна 2015. године
Председник
Милан Стојић, ср.
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ЛАЗАРЕВАЦ
Комисија за доделу јавних признања Скупштине Градске општине Лазаревац, на основу члана 13. став 1. Одлуке
о наградама Градске општине Лазаревац – пречишћен текст
(„Службени лист града Београда”, број 35/2009) на седници
одржаној 24. јуна 2015. године, донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. За изузетне резултате остварене у области привреде и
локалне самоуправе, за најуспешније резултате и остварења
ученика и за изузетан допринос у области противпожарне
заштите, додељују се следеће награде градске општине Лазаревац:
1. Видовданска награда Градске општине Лазаревац
– Зорану Марковићу из Лазаревца, командиру у Ватрогасно спасилачкој јединици Лазаревац.
2. Награда Градске општине Лазаревац за стваралаштво
младих
– Наталији Станојевић из Лазаревца, члану Карате клуба „Колубара” Лазаревац;
– Данки Радовановић из Лазаревца, ученици Гимназије
у Лазаревцу;
– Милошу Добросављевићу из Лазаревца, ученику ОШ
„Војислав Вока Савић” Лазаревац;
– Ленки Михајловић из Лазаревца, ученици ОШ „Дуле
Караклајић” Лазаревац.
3. Награда градске општине Лазаревац у области противпожарне заштите
– Анђелку Јанковићу из Петке, запосленом у ПДРБ „Колубара” д.о.о. Лазаревац.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
Комисија за доделу јавних признања
III-09 број 06-137/2015, 24. јуна 2015. године
Председник
Зоран Лучић, ср.

СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на својој осамдесет трећој седници одржаној 26. јуна 2015. године, на основу члана 42. тачка 8. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), даје

С А ГЛ АС НО С Т
I. На Одлуку ЈП „Сурчин” о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Дана 4. марта 2015. године, ЈП „Сурчин” је доставило
Већу ГО Сурчин на разматрање и усвајање Предлог одлуке о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже
и постројења у Радничком насељу у Бечмену, донетим од
стране Надзорног одбора тог предузећа број 1588/2015 од 3.
марта 2015. године. Веће ГО Сурчин је на својој 83. седници
је разматрало овај предлог и дало сагласност као у диспозитиву.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-147/2015, 26. јуна 2015. године
Председник
Весна Шаловић, ср.

На основу чланa 23. став 1 тачка 9) Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Надзорни одбор ЈП „Сурчин” на седници одржаној 3. марта
2015. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА У РАДНИЧКОМ НАСЕЉУ У БЕЧМЕНУ
I. Утврђује се цена – месечна накнада за одржавање канализационе мреже и постројења по домаћинству у радничком насељу у Бечмену, према следећој табели:
Редни
број

Врста услуге

Цена

ПДВ 8%

Цена са ПДВ-ом

1.

Одржавање канализационе мреже и постројења

450,00
динара

36,00
динара

486,00 динара

II. Корисници канализационе мреже дужни су да врше
уплату за наведену услугу до 10-ог у месецу за претходни месец на основу испостављене фактуре од стране ЈП „Сурчин”.
III. Ценовник доставити председнику градске општине
Сурчин на сагласност.
IV. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности.
V. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука УО ЈП „Сурчин” бр. 251/09 од 30. јануара 2009. године о утврђивању цене за одржавање канализационе мреже
и постројења у радничком насељу у Бечмену.
VI. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса
за грађане Градске општине Сурчин
Број1588/15, 3. марта 2015. године
Председник
Владимир Шуша, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени
воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног
предузећа „Београдски водовод и канализација” са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја
са Ценовником – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет
чишћења „Напредни” и „Сјајно”) Јавном предузећу
„Градско стамбено” са Одлуком – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за изградњу постројења
за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико
село” – I фаза, Градска општина Палилула – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације привредне зоне између
саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава,
Градска општина Палилула – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Страна
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз
Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица

6

Акти градских општина

1
ЧУКАРИЦА
2

3

Одлука о утврђивању сталних манифестација у
области културе, образовања и спорта од значаја за
ГО Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика члана Изборне
комисије Градске општине Чукарица – – – – – – – –
Решење о именовању заменика члана Изборне
комисије Градске општине Чукарица – – – – – – – –

7
8
8

ЛАЗАРЕВАЦ

4

Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9

СУРЧИН

5

Сагласност на Одлуку ЈП „Сурчин” о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену са одлуком

9
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„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, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

