
На основу одредбе члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 26/17, 92/18, 
103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Град-
ске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ТЕРАЗИЈЕ, КО-
ЛАРЧЕВE, МАКЕДОНСКE, ДЕЧАНСКE И НУШИЋЕВE, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока између улица: Терази-
је, Коларчевe, Македонскe, Дечанскe и Нушићевe, Градска оп-
штина Стари град (у даљем тексту: План детаљне регулације).

У оквиру стратешке процене утицаја на животну среди-
ну разматраће се постојеће стање животне средине на по-
дручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Стари град, блок из-
међу улица: Теразије, Коларчевe, Македонскe, Дечанскe и 
Нушићевe, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,1 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Плански основ за израду Плана детаљне регулације пред-
ставља План генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру предложене 
границе плана планирано за површине јавне намене – мрежа 
саобраћајница, објекти и комплекси јавних служби (средња 
школа – Ј3) и површине осталих намена – површине за ме-
шовити градски центар (зона мешовитих градских центара у 
зони центра Београда – М1), површине за комерцијалне са-
држаје (зона комерцијалних садржаја у зони више спратно-
сти – К1 и зона пратећих комерцијалних садржаја – К4).

Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-
ског основа за заштиту и унапређење предметног простора, 

дефинисање правила уређења и грађења за површине јавне 
и остале намене, дефинисање саобраћајног решења и дефи-
нисање правила за реконструкцију и уређење простора Чу-
мићевог сокачета.

Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулаци-
је на животну средину, неће се разматрати прекогранична 
природа утицаја.

О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације на животну средину израдиће се извештај који 
ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 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 живот-

ну 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 спро-
вођења 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 среди-
не укључена у план; 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– 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 де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације, део је документације која се 
прилаже уз план.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 20 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана де-
таљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
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послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.

У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са свим 
надлежним и заинтересованим органима и организацијама 
које имају интерес у доношењу одлука које се односе на за-
штиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на 
јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљ-
не регулације, сходно одредби члана 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлу-

ке о изради Плана детаљне регулације блока између улица: 
Теразије, Коларчевe, Македонскe, Дечанскe и Нушићевe, 
Градска општина Стари град, која је у процесу доношења.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Београда, у поступку доношења 
овог Решења, имајући у виду територију плана детаљне регу-
лације, планиране намене, чињеницу да су планирани буду-
ћи развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-108/2019 
од 26. августа 2019. године, утврдио је да предметни план де-
таљне регулације представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлежу обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро 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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-54/19 од 25. 
септембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и гра-
ђевинске послове Градске управе Града Београд, доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”. 

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-149/2019 oд 3. октобра 2019. године, Завод за 
заштиту природе Србије, дописом 03 бр. 020-2960/2 од 14. 
октобра 2019. године, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација”, дописом бр. I4-1/2767/ Арх.бр.60069/1 од 4. окто-
бра 2019. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом бр. 
25211/1 од 15. октобра 2019. године, дали су позитивно ми-
шљење на Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-54/2019, 21. октобра 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУ-
НА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 15 И 16, 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МАКЕНЗИЈЕВЕ, АЛЕКСЕ НЕНАДО-
ВИЋА, ЊЕГОШЕВЕ, БЕОГРАДСКЕ И ТРГА СЛАВИЈА, 

ОПШТИНА ВРАЧАР

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Измена и допуна плана детаљне регулације 
блокова 15 и 16, између улица: Макензијеве, Алексе Ненадо-
вића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар, 
(у даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације). 

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжење-
ринг – „Урбанистички центар” д.о.о. из Београда, Топличин 
венац 11/II, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Изме-
не и допуне Плана детаљне регулације.

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације обезбедиће Васа Виторовић, Београд, Макензијева 15.

4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Врачар, блокови између улица Макензијеве, Алексе Нена-
довића, Његошеве, Београдске и трга Славија (блокови 15 и 
16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 3 ha.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације 
ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се по-
дручје у оквиру предложене границе плана налази у повр-
шинама намењеним за мешовите градске центре (М1 – Зона 
мешовитих градских центара у зони центра Београда) и по-
вршинама намењеним за инфраструктурне објекте и ком-
плексе (ТС 110/10 kV Београд 15 – Славија). 

Циљ израде Измена и допуна плана је преиспитивање 
решења датих Планом детаљне регулације блокова 15 и 16, 
између улица: Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његоше-
ве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар („Службе-
ни лист Града Београда”, број 40/16) и дефинисање правила 
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уређења и грађења у складу са могућностима предметног 
простора , планским и другим условљеностима.

У оквиру намене простора Плана детаљне регулације нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске 
управе Града Београда, узимајући у обзир податке наведене у 
овом Решењу, утврдио је да Измена и допуна плана детаљне 
регулације не представља оквир за одобравање будућих ра-
звојних 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 среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бео-
града” и представља саставни део документације Плана де-
таљне регулације.

О б р а з л оже њ е
Изради измена и допуна Плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допу-
на плана детаљне регулације блокова 15 и 16, између улица: 
Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и 
Трга Славија, општина Врачар, која је у процесу доношења.

Оквирном границом измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Врачар, блокови између улица Макензијеве, Алексе Нена-
довића, Његошеве, Београдске и трга Славија (блокови 15 и 
16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 3 ha.

Коначна граница измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

Израда измена и допуна Плана детаљне регулације пове-
рава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг 
– „Урбанистички центар” д.о.о. из Београда, Топличин ве-
нац 11/II, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Измена и 
допуна Плана детаљне регулације

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације, обезбедиће Васа Виторовић, Београд, Макензијева 15.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске 
управе Града Београда, имајући у виду планирану намену ко-
јом нису планирани будући развојни пројекти одређени про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине 
V-04 бр. 501.3-175/2018 од 15. марта 2019. године, утврдио је 
да предметна Измена и допуна плана детаљне регулације не 
представља оквир за одобравање будућих развојних пројека-
та одређених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и не подлежу обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-53/2019 од 25. септембра 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове до-
ставио је на мишљење Предлог решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допу-
на Плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту живот-
не средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-148/2019 oд 3. октобра 2019. године, Завод 
за заштиту природе Србије, дописом 03 бр. 020-2961/2 од 
14. октобра 2019. године, ЈКП „Београдски водовод и кана-
лизација”, дописом бр. I4-1/2769/ Арх. бр. 60066/1 од 4. ок-
тобра 2019. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом бр. 

25209/1 од 17. октобра 2019. године, дали су позитивно ми-
шљење на Предлог решења о неприступању изради страте-
шке процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-53/2019, 22. октобра 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) и чланом 41. Одлуке о Градској управи Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 
103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Град-
ске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА ПЛА-
НА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУ-
ТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, 

ЗА БЛОКОВЕ 32 И 33

Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну Измена Плана детаљне регулације привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 
32 и 33 (у даљем тексту: Измена Плана детаљне регулације).

У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном Измена Плана детаљне регулације, 
значај и карактеристике Измена Плана детаљне регулације, 
карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и 
макролокацију и друга питања и проблеми заштите живот-
не средине у складу са критеријумима за одређивање могу-
ћих значајних утицаја Измена Плана детаљне регулације на 
животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.

Оквирна граница Измена Плана детаљне регулације 
обухвата део територије градске општине Сурчин, одно-
сно блокове 32 и 33 из Плана детаљне регулације привред-
не зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 61/09), са везама сао-
браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-
ране мреже, површине око 29,9 ha. Коначна граница Измене 
Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде 
и верификације Нацрта измена плана.

Плански основ за израду Измена Плана детаљне регула-
ције представља План генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме су на овом подручју 
планиране површине осталих намена: привредна зона –П2– 
зона привредно комерцијалне делатности. 

Циљ израде Измена Плана детаљне регулације је изме-
на планираног решења дефинисаног важећим планом кроз 
дефинисање правила уређења и грађења у складу са пара-
метрима ПГР (I–XIX) и могућностима локације; редефи-
нисање заштитних коридора планиране железнице, као и 
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заштитне зоне полетно – слетне стазе Аеродрома „Никола 
Тесла” и VHF/UHF радионавигационих уређаја и површи-
не „за ограничење висине препрека на подручју аеродрома 
или изван подручја аеродрома, али у близини радио-уређа-
ја који се користе за пружање услуга у ваздушној пловидби”.

Стратешком проценом утицаја Измена Плана детаљне 
регулације на животну средину, неће се разматрати преко-
гранична природа утицаја.

О извршеној стратешкој процени утицаја Измена Плана 
детаљне регулације на животну средину израдиће се изве-
штај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у чла-
ну 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 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 живот-

ну 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 спро-
вођења 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 среди-
не укључена у план; 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– 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 предметних Измена 
Плана детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена Плана 
детаљне регулације, на животну средину плана детаљне ре-
гулације део је документације која се прилаже уз план.

Израда Измена Плана детаљне регулације поверава се 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспо-
та Стефана 56, које је дужно да Нацрт измена Плана детаљне 
регулације, изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Измена Плана детаљне регулације.

Средства за израду Измена Плана детаљне регулације обез-
бедиће „Posh Properties” из Београда, Браће Крсмановић 11.

У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
Измена плана детаљне регулације, биће обављена сарадња 
са свим надлежним и заинтересованим органима и органи-
зацијама које имају интерес у доношењу одлука које се од-
носе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на 
јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт измена Плана 
детаљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Изради Измена Плана приступиће се на основу Одлуке 
о изради Измена Плана детаљне регулације привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блоко-
ве 32 и 33, која је у процесу доношења.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине V-04 бр. 501.3-68/2019 од 17. јуна 2019. 
године, утврдио је да предметна Измена Плана детаљне ре-
гулације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлежу обавези израде стратешке проце-
не утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Измена Плана де-
таљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће 
се постојеће стање животне средине, утицај планираних са-
држаја на микро и макро локацију, док се неће разматрати 
прекогранична природа утицаја обзиром да имплементаци-
ја Плана не може имати негативан утицај на животну сре-
дину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена Плана 
детаљне регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-46/19 од 12. августа 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-132/2019 oд 20. августа 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис архивски бр. 
51115/1 број:I 4-1 /2422 од 28. августа 2019. године) и Завод 
за заштиту природе Србије (допис 03 број 020-2498/2 од 30. 
августа 2019. године) доставили су мишљења у којима наво-
де да се може донети Решење о приступању изради страте-
шке процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” је дописом бр. 21471/1 oд 27. 
августа 2019. године, обавестило Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове да за део привредне зоне „Ауто-пут” 
у Сурчину, није надлежан за давање мишљења, јер на пред-
метној територији не врше делатности из своје надлежности.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-46/19, 23. септембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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На основу члана 43. тач. 4. и 5. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Слу-
жбени гласник РС”, број 87/18) и члана 17. Пословника 
Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Београда, Градски штаб за ванредне ситуације на терито-
рији града Београда на седници одржаној 1. новембра 2019. 
године, донео је

НА РЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКИХ ШТА-
БОВА И КРИЗНИХ ТИМОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИ-

ЈЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА У СЕЗОНИ 2019/2020

1. Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тек-
сту: општински штаб) се обавезује да ангажује две радне 
машине са гуменим раоницима. 

2. Команданти Општинских штабова и руководиоци 
кризних тимова у ванредним ситуацијама правних субје-
ката чији је оснивач Град Београд и градске општине, доне-
ће наредбу о организацији послова у зимским условима, у 
складу са актима Градског штаба за ванредне ситуације.

а) Ради предузимања превентивних мера, општински 
штаб и кризни тим за ванредне ситуације реализоваће сле-
деће активности:

Извршити процену угрожености са аспекта здравствене 
заштите, количинама потребних основних животних на-
мирница и лекова;

б) Број угрожених старачких домаћинстава, нарочито 
по сеоским месним заједницама и брдско планинским по-
дручјима, као и могућност привременог смештаја поједи-
них старачких домаћинстава;

в) Сагледати потребне количине сточне хране, обезбеђе-
ност исте, начин расподеле и транспорта у зимским условима;

г) За нормално функционисање у условима веће количи-
не снежних падавина и наиласка хладног таласа, сагледати 
ниво планирања тешке механизације, обезбеђење хране и 
лекова, огрева, енергената за грејање и погонског горива за 
виталне јавне и инфраструктурне системе; 

д) Остварити комуникацију са организацијом Црвени 
крст Србије и Црвени крст Београда у циљу сагледавања 
њихових могућности пружања помоћи угроженом станов-
ништву на неприступачним теренима и планирати зајед-
ничко деловање и координацију.

3. За потребе чишћења снега и леда општински штаб 
мора да ангажује запослене из свог делокруга рада и 50 
људи преко омладинских задруга у зимским условима (сне-
жне падавине, завејавање услед дејства ветра, поледице на 
јавној површини услед ниске температуре или појаве леде-
не кише), а по посебном налогу Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Београда.

4. Општински штаб је дужан да достави тачан и допуњен 
списак површина које чисти у зимским условима механизацијом 
и људством из тач. 1. и 2. ове наредбе до 6. новембра 2019. године.

5. У погледу алата општински штаб је у обавези да обез-
беди по 100 комада лопата, 100 комада лопата за снег и 100 
комада разбијача за лед, а правни субјекти потребан алат за 
рад јединица цивилне заштите опште намене.

6. Акцију расподеле соли општински штаб је дужан да 
спроведе пре настанка зимских услова, а најкасније до 15. 
децембра 2019. године.

7. Општински штаб мора благовремено информисати гра-
ђане о свим активностима Градског штаба и општинског штаба.

8. Општински штаб се обавезује да дефинише коорди-
нирајуће лице док трају активности у зимским условима 
према динамици коју утврди Градски штаб.

9. Све активности општинских штабова и кризних тимова 
су у обавези да реализују у координацији са Градским штабом. 

10. Донесена акта, дефинисане задатке и потребне информа-
ције са одржаних седница Градског штаба за ванредне ситуације, 

општински штабови за ванредне ситуације су дужни да упознају 
правне субјекте чији су оснивачи и дефинишу даље задатке.

11. Секретаријат за здравство упознаје и дефинише даље 
задатке здравственим установама чији је оснивач Град Београд.

12. Секретаријат за образовање и дечју заштиту дефини-
ше даље задатке предшколским и школским институцијама 
чији је оснивач Град Београд. 

13. Секретаријат за социјалну заштиту упознаје и дефи-
нише даље задатке центрима за социјалну заштиту.

14. Секретаријат за инспекцијске послове, Секретаријат 
за послове комуналне милиције и комуналне инспекције, 
извршиће припремне радње за контролу очишћености јав-
них површина и површина у чијој је надлежност правних 
субјеката од снежног покривача и леда. 

15. Извештаје о припремљености субјекти Града Београ-
да за зимску сезону 2019/2020. године доставиће заменику 
начелника Градске управе Града Београда – секретар Секре-
таријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуни-
кације и координацију односа са грађанима, руководиоцу 
Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од сне-
жних мећава, наноса и поледица у Градском штабу за ванред-
не ситуације, Дарку Главашу до 15. новембра 2019. године.

Дарко Главаш, заменик начелника Градске управе Града 
Београда – секретар Секретаријата за послове одбране, ван-
редних ситуација, комуникације и координацију односа са 
грађанима, руководилац Стручно-оперативног тима за за-
штиту и спасавање од снежних мећава, наноса и поледица у 
Градском штабу за ванредне ситуације, израдиће Оператив-
ни план зимске службе за зимску сезону 2019/2020. године 
до 15. новембра 2019. године, и доставиће један примерак 
израђеног плана надлежној управи, члановима Градског 
штаба за ванредне ситуације, општинским штабовима за 
ванредне ситуације и кризним тимовима за ванредне ситу-
ације правних субјеката чији је оснивач Град Београд.

За израду Оперативног плана зимске службе по потреби 
ангажовати стручно-оперативни тим за заштиту и спасава-
ње од снежних мећава, наноса и поледица у Градском штабу 
за ванредне ситуације. 

16. Правни субјекти чији је оснивач Град Београд, у складу 
са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације на тери-
торији града Београда, а у вези образовања јединица цивилне 
заштите опште намене у субјектима Града Београда (Закључак 
Градског штаба Г-Број 82-1195/2016 од 19. фебруара 2016. годи-
не), извршиће припрему јединица цивилне заштите опште на-
мене, које се могу ангажовати на угроженом подручју на осно-
ву Наредбе команданта Градског штаба за ванредне ситуације. 

17. Јавно водопривредно предузеће Београдводе у коор-
динцији са ЈВП „Србијаводе” и МУП РС планираће и пре-
дузеће превентивне и оперативне мере у случају опасности 
од леда на рекама и у ситуацијама редовне одбране од леда.

18. Правни субјекти на територији јединице локалне само-
управе Град Београд су у обавези и морају да обезбеде довољне 
количине соли за предстојећу зимску сезону 2019/2020. године.

19. Школске излете, екскурзије и наставе у природи пла-
нирати у складу са временским приликама у предстојећој 
зимској сезони 2019/2020. године.

20. Секретаријат за информисање, Градске управе Града 
Београда и градске општине планираће и предузеће мере и 
активности у координацији са Градским штабом за ванред-
не ситуације за правовремено информисање и обавештава-
ње становништва. 

21. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењу-
је се од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градски штаб за ванредне ситуације
Г-број 82-7447/2019, 1. новембра 2019. године

Командант
Зоран Радојичић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштинa Градске oпштинe Савски венац нa 29. сeдни-
ци, oдржаној 31. октобра 2019. гoдинe, на основу члана 17. 
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 
78/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОД-
БОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕН-

ТАР „МАЈДАН”

1. Престаје функција Дејану Герићу, члану Надзорног од-
бора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” из 
редова запослених, због поднете писане оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-29.4/2019-I-01, 31. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Савски венац нa 29. сeдни-
ци, oдржаној 31. октобра 2019. гoдинe, нa предлог Установе 
културе Дечји културни центар „Мајдан”, а на основу члана 
17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 
78/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН”

1. Бира се Весна Пешић за чланицу Надзорног одбора 
Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”, из редо-
ва запослених.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-29.5/2019-I-01, 31. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Савски венац нa 29. сeдни-
ци, oдржаној 31. октобра 2019. гoдинe, нa предлог Установе 
културе Дечји културни центар „Мајдан”, а на основу члана 
17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 
78/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБО-
РА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„МАЈДАН”

1. Престаје функција Глорији Мартиновић, чланици 
Управног одбора Установе културе Дечји културни центар 
„Мајдан” из редова запослених, због истека мандата.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-29.6/2019-I-01, 31. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Савски венац нa 29. сeдни-
ци, oдржаној 31. октобра 2019. гoдинe, нa предлог Установе 
културе дечји културни центар „Мајдан”, а на основу члана 
17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 
78/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН”

1. Бира се Дејан Герић за члана Управног одбора Установе 
културе Дечји културни центар „Мајдан”, из редова запослених.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-29.7/2019-I-01, 31. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Савски венац нa 29. сeдни-
ци oдржаној 31. октобра 2019. гoдинe, нa основу члана 14. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – УС и 54/11), члана 17. Статута Градске општи-
не Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 
18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 78/19) и чл. 51, 53. и 56. По-
словника Скупштине Градске општине Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 13/09, 35/10, 55/12, 55/16 и 
14/17), донела јe

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У 

СТАЛНОМ САСТАВУ

I. Разрешава се: Драган Самарџић, дипл. правник, ду-
жности члана Изборне комисије Градске општине Савски 
венац у сталном саставу, именован на предлог одборничке 
групе „Демократска странка Србије – Двери”.

II. У свему осталом, Решењe о именовању Изборне ко-
мисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, 
које је Скупштина Градске општине Савски венац донела 
4. јуна 2016. године, под бројем: 06-1-2.4/2016-I-01 („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 55/16), са изменом број: 
06-1-5.7/2016-I-01 од 24. октобра 2016. године („Службени 
лист Града Београда”, број 105/16) и изменом број: 06-1-
19.3/2018-I-01 од 23. августа 2018. године („Службени лист 
Града Београда”, број 79/18), остаје непромењено.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-29.1/2019-I-01, 31. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.
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Скупштина Градске општине Савски венац на 29. седници 
одржаној 31. октобра 2019. године, на основу члана 121. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Правилника о Оп-
штинском савету родитеља („Службени гласник РС”, број 72/18) 
и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/13, 
66/16 и 78/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/20. ГОДИНУ

I. Именује се Општински савет родитеља Градске оп-
штине Савски венац за школску 2019/20. годину, у следећем 
саставу:

На предлог ОШ „Војвода Радомир Путник”
1. Даворин Миклуц, за члана,
2. Зоран Брацовић, за заменика члана.
На предлог ОШ „Исидора Секулић”
1. Милан Јовановић, за члана,
2. Ана Љубичић, за заменицу члана.
На предлог ОШ „Стефан Немања”
1. Јелена Радовић, за чланицу,
2. Снежана Павловић, за заменицу чланице.
На предлог ОШ „Радојка Лакић”
1. Александар Дабић, за члана.
На предлог ОШ „Петар Петровић Његош”
1. Јована Лаловић, за чланицу,
2. Ружа Баљак, за заменицу чланице.
На предлог ОШ „Антон Скала”
1. Небојша Доганџић, за члана,
2. Владимир Матковић, за заменика члана.
На предлог МШ „Станислав Бинички”
1. Будимирка Павловић, за чланицу,
2. Јелена Старчевић, за заменицу чланице.
На предлог Гимназије „Свети Сава”
1. Обрад Дракулић, за члана,
2. Веселин Вулетић, за заменика члана.
На предлог Школе за бродарство, бродоградњу и хидро-

градњу
1. Стела Манојловић, за чланицу,
2. Вања Вакиревић, за заменицу чланице.
На предлог Медицинске школe „Београд”
1. Димитрије Јаношевић, за члана,
2. Зорица Шћекић, за заменицу члана.
На предлог Угоститељско-туристичкe школе
1. Биљана Трандафил Боговић, за чланицу,
2. Маја Стефановић, за заменицу чланице.
На предлог Филолошке гимназијe
1. Мирјана Станишић, за чланицу,
2. Стела Дурутовић, за заменицу чланице.
На предлог Школе за дизајн
1. Борис Милинковић, за члана,
2. Јасмина Благојевић, за заменицу члана.
На предлог Четврте гимназије
1. Горица Лабудовић, за чланицу,
2. Дејан Ђокић, за заменика чланице.
На предлог ОШ „Др Драган Херцог”
1. Драган Ловић, за члана,
2. Мирјана Милошевић, за заменицу члана.
На предлог Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан 

Дечански”
1. Снежана Недовић, за чланицу,
2. Весна Илић, за заменицу чланице.

На предлог Београдске уметничке школе за дизајн и 
нове медије

1. Весна Ђукић, за чланицу,
2. Срђан Мишковић, за заменика чланице.
На предлог ПУ „Савски венац”
1. Сања Стануловић, за чланицу,
2. Јелена Васиљевић, за заменицу чланице.
II. Седиште Општинског савета родитеља је Београду, 

Кнеза Милоша 69.
III. Aдминистративнo-техничке послове за Општински 

савет родитеља ће обављати Одељење за скупштинске по-
слове Управе градске општине.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-29.3/2019-I-01, 31. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.

СУРЧИН

Веће ГО Сурчин на својој 100. седници одржаној 30. октобра 
2019. године, на основу члана 42. став 11. Статута ГО Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и 
87/19), доноси

ЗА КЉУЧА К
I. Даје се Сагласност на Одлуку о допуни Одлуке Јавног 

предузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сурчин број 
10632/19 од 25. октобра 2019. године о утврђивању цене гра-
ђевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”.

II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-90-246/2019, 30. октобра 2019. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 22. став 1 тачка 9. Статута Јавног пре-
дузећа за обављање комуналних и других делатности од оп-
штег интереса за грађане Градске општине Сурчин, Надзор-
ни одбор ЈП „Сурчин” на телефонској седници одржаној 25. 
октобра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРАЂЕ-
ВИНСКОГ ПЕСКА И ХУМУСА ИЗ ЛЕЖИШТА „ЈАКО-

ВАЧКА КУМША”

I. У Одлуци о утврђивању цене грађевинског песка и ху-
муса из лежишта „Јаковачка кумша”, бр. 12797/18 од 31. де-
цембра 2018. године, врши се допуна ценовника, тако што 
се у табелама II – Рабатна скала додаје следеће:

РАБАТНА СКАЛА

КОЛИЧИНА
АВАНС

Рабат на количину
30% 50% 100%

200.001–235.000 m³ 9% 10% 12% 7%
235.001–270.000 m³ 10% 11% 13% 8%
270.001–300.000 m³ 11% 12% 14% 9%
300.001–350.000 m³ 12% 13% 15% 10%



Број 97 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 1. новембар 2019.

Цена 375,00 (ПРИРОДНИ ПЕСАК) Цена 425,00 (РЕФУЛИСАНИ ПЕСАК)

КОЛИЧИНА
АВАНС АВАНС

30% 50% 100% 30% 50% 100%
200.001–235.000 m³ 315,00 + ПДВ 311,25 + ПДВ 303,75 + ПДВ 357,00 + ПДВ 352,75 + ПДВ 344,25 + ПДВ
235.001–270.000 m³ 307,50 + ПДВ 303,75 + ПДВ 296,25 + ПДВ 348,50 + ПДВ 344,25 + ПДВ 335,75 + ПДВ
270.001–300.000 m³ 300,00 + ПДВ 296,25 + ПДВ 288,75 + ПДВ 340,00 + ПДВ 335,75 + ПДВ 327,25 + ПДВ
300.001–350.000 m³ 292,50 + ПДВ 288,75 + ПДВ 281,25 + ПДВ 331,50 + ПДВ 327,25 + ПДВ 318,75 + ПДВ

II. Ценовник доставити ГО Сурчин на сагласност.
III. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране оснивача.
IV. 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
Број 10632/19, 25. октобра 2019. године

Председник 
Бојан Покрајац, ср. 

САДРЖАЈ
Страна

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока 
између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, градска општина Стари град  – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана де-
таљне регулације блокова 15 и 16, између улица: Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга 
Славија, општина Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена Плана детаљне регулације 
привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским 
условима у сезони 2019/2020– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Акти градских општина

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о престанку функције члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”  – – –  6
Одлука о избору члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”  – – – – – – – – – – –  6
Одлука о престанку функције члана Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”  – – – –  6
Одлука о избору члана Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”– – – – – – – – – – – –  6
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу  – – –  6
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2019/2020. годину– – –  7

СУРЧИН
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег ин-

тереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и 
хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   7

„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
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