
Градоначелник града Београда 20. фебруара 2020. годи-
не, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 
159. став 1. Закона о запосленима у јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 и 86/19), члана 24. тач-
ка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
52. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У БИ-
БЛИОТЕЦИ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и си-
стематизацији послова у Библиотеци „Влада Аксентијевић”, 
Обреновац број 108 од 31. јануара 2020. године, који је до-
нео директор 31. јануара 2020. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 
15. – са једним извршиоцем, што чини укупно 15 радних 
места са 15 извршилаца, финансирају из буџета Града Бео-
града. 

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

Градоначелник града Београда
Број 110-1293/20-Г, 20. фебруара 2020. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник града Београда, дана 24. фебруара 2020. 
године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 24. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 52. тачка 10. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК КОЈИМ 
СЕ УТВРЂУЈЕ ЦЕНА ЧИШЋЕЊА (УКЛАЊАЊА) ГРА-
ФИТА СА ОБЈЕКАТА ВИДЉИВИХ СА ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД 

ЊИХОВОГ НАНОШЕЊА

I. Даје се сагласност на Ценовник којим се утврђују цене 
услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих 
са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њи-
ховог наношења, који је донео Надзорни одбор јавног кому-
налног предузећа „Градска чистоћа” под бројем 1410/1, на 
седници одржаној 24. јануара 2020. године.

II. Решење и Ценовник из става I решења објавити у 
„Службеном листу Града Београда” по добијању сагласно-
сти Оснивача.

Градоначелник града Београда
Број 38-1515/20-Г, 24. фебруара 2020. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 64/16, 100/17 и 86/19), Над-
зорни одбор је на својој 36. редовној седници одржаној 24. јануара 2020. године, решавајући тачку 1. утврђеног дневног 
реда, доноси

ЦЕНОВНИК
Утврђују се цене услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање 

заштите од њиховог наношења: 
Р. 

бр.
НАЗИВ УСЛУГЕ Јед. 

мере

Цена у 
РСД без 
ПДВ-а 

ПДВ 
20%

Цена у 
РСД са 

ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6=4+5

1 Цена услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (плочице, пластика, метал, ПВЦ, алумини-
јум, челик)        

1.1 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби m2 2,710.46 542.09 3,252.55
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1 2 3 4 5 6=4+5
1.2 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл. m2 2,319.88 463.98 2,783.86

1.3 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити 
типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама m2 2,502.78 500.56 3,003.34

2 Цена услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (бетон, камен, холандска цигла, природни 
камен...)        

2.1 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби m2 2,710.46 542.09 3,252.55
2.2 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл. m2 2,319.88 463.98 2,783.86
2.3 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање тврдокорних графитних сенки m2 2,502.78 500.56 3,003.34

2.4 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити 
типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама m2 2,213.68 442.74 2,656.42

2.5 Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање сенки графита насталих од врло постојаних сенки мастила m2 1,891.54 378.31 2,269.85
3 Цена услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита        

3.1 Улуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита m2 1,714.11 342.82 2,056.93
4 Цена услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком        

4.1 Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком m2 1,752.99 350.60 2,103.59
5 Цена услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом        

5.1 Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом m2 831.49 166.30 997.79

Ценовник доставити Оснивачу ради давања сагласности на исти.

Надзорни одбор ЈКП „Градска чистоћа”
Број 1410/1, 24. јануара 2020. године

Председник 
др Александар Лучић, 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 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, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 26/17, 
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ АУТО-ПУТА 
Е-70, КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА” И 
ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПО-

ТОК, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације за подручје изме-
ђу Ауто-пута Е-70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла” и 
обилазног ауто-пута Добановци – Бубањ поток, Градска оп-
штина Сурчин (у даљем тексту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом 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.

3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне 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 
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 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 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 планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу за пројектовање и инжењеринг „МN group” д.о.о., Бео-
град, Цара Николаја II број 42, које је дужно да Нацрт плана 
изради у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације.
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 
Предузеће „COPE S LAND” д.о.о., Ваљево, Чика Љубина 15.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама 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 План детаљне регула-
ције, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Слу-
жбени 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).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

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

Одлуке о изради плана детаљне регулације за подручје из-
међу Ауто-пута Е-70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла” 
и обилазног ауто-пута Добановци – Бубањ поток, Градска 
општина Сурчин.

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. 501.3-114/2019 од 21. августа 
2019. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлежe 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 плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја с обзиром на то да имплементација 
Плана не може имати негативан утицај на животну средину 
друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације 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 чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-69/19 од 11. децембра 
2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈП „Сурчин”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 
501.3-184/2019 oд 18. децембра 2019. године) и ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис арх. бр. 81205/1 од 23. де-
цембра 2019. године), доставили су мишљења у којима наводе 
да се може донети Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије и ЈП „Сурчин” нису 
доставили тражена мишљења у законском року, па се у 

складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о при-
ступању 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. 350.14-69/19, 13. јануара 2020. године.

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске пословe
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. 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, 
37/19 и 9/20) 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 и 119/18), заменик начелника 
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АДА ЦИГАН-

ЛИЈА”, ЗА ИЗГРАДЊУ ТРИАТЛОНСКЕ СТАЗЕ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Измена и допуна плана детаљне регула-
ције „Ада Циганлија”, за изградњу триатлонске стазе (у да-
љем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се предузећу „Пројектура” д.о.о., Београд, Живо-
јина Жујовића 24, које је дужно да Нацрт измена и допуна 
плана изради у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на 
снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће „Пројектура” д.о.о., Бео-
град, Живојина Жујовића 24.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине Чука-
рица, делови зона које су дефинисане важећим Планом детаљ-
не регулације: део зоне „З” – одбрамбени насип са постојећим 
рени бунарима, део зоне „Е” – зелене пошумљене површине и 
део зоне „Д” – дом спортова на води, површине око 28 ha.

4. У оквиру намене простора Измена и допуна плана де-
таљне регулације нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио 
је да Измене и допуне плана детаљне регулације не пред-
стављају 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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).



Број 11 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. фебруар 2020.

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна Плана детаљне 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 „Ада Циганлија”, за изградњу 
триатлонске стазе.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регу-
лације обухваћен је део територије градске општине Чукарица, 
делови зона које су дефинисане важећим Планом детаљне ре-
гулације: део зоне „З” – одбрамбени насип са постојећим рени 
бунарима, део зоне „Е” – зелене пошумљене површине и део 
зоне „Д” – дом спортова на води, површине око 28 ha.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се предузећу „Пројектура” д.о.о., Београд, Живојина 
Жујовића 24, које је дужно да Нацрт измена и допуна пла-
на изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
одлуке о изради плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће „Пројектура” д.о.о., Београд, 
Живојина Жујовића 24.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
85/2019 од 10. јула 2019. године) утврдио је да предметне 
Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређе-
них прописима којима се уређује процена утицаја на жи-
вотну средину и не подлежу обавези израде стратешке про-
цене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/20 од 21. јануара 2020. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на 
мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту жи-
вотне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 
501.3-3/2020 oд 28. јануара 2020. године), ЈКП „Београдски во-
довод и канализација” (допис арх. број: 4256/1 од 29. јануара 
2020. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 2063/1 од 
3. фебруара 2020. године) доставили су мишљења у којима на-
воде да се може донети Решење о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио траже-
но мишљење у остављеном року, тако да се сматра да нема 
примедби на предложену садржину Решења о неприступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину.

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. 350.14-2/20, 12. фебруара 2020. године.
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске пословe

Милош Вуловић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник 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, 37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о градској 
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 
60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРА-
ДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА 
МАРКА ЧЕЛЕБОНОВИЋА, САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 И 
НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом 
Београду, Земуну и Сурчину, за блок између улица Марка 
Челебоновића, саобраћајнице Т6 и новопројектоване сао-
браћајнице, Градска општина Нови Београд (у даљем тек-
сту: Измена и допуна Плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт пла-
на изради у року од шест месеца од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Жив-
ка Карабиберовића 3. 

4. Оквирна граница Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације дефинисана је регулацијама саобраћајница „С47” 
на северу, „С45” на западу, „С46” на југу и границом ката-
старске парцеле 719 К.О. Нови Београд на истоку, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 10.00 ha.

5. Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пута” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Гра-
да Београда”, број 61/09), представљају План генералне ре-
гулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист 
Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План ге-
нералне регулације система зелених површина Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Измена и допуна плана детаљне 
регулације планиране су: површине за остале намене – по-
вршине за привредне зоне (П1).

Према Плану генералне регулације система зелених повр-
шина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
на предметној локацији нема јавних зелених површина. 

6. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је пренамена зоне привредних делатности у зону јав-
них комуналних делатности и инфраструктурних целина у 
складу са планом вишег реда, Планом 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).
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7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир подат-
ке наведене у овом решењу, утврдио је да Измене и допуне 
Плана детаљне регулације не представљају оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Плана 
детаљне регулације.

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 за подручје привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок 
између улица Марка Челебоновића, саобраћајнице Т6 и но-
вопројектоване саобраћајнице, Градска општина Нови Бео-
град.

Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације дефинисана је регулацијама саобраћајница „С47” на 
северу, „С45” на западу, „С46” на југу и границом кат. пар-
целе 719 К.О. Нови Београд, на истоку са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 10.00 ha.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Булевар деспота Стефана бр. 56, које је дужно да 
Нацрт измена и допуна плана изради у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће ЈКП „Градске пијаце”, Живка 
Карабиберовића 3, Београд. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
159/2019 од 26. децембра 2019. година) утврдио је да пред-
метна Измена и допуна плана детаљне регулације не пред-
ставља 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 чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредбама члана 11. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС”, бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX–03 бр. 350.14-4/20 од 
4. фебруара 2020. године, Секретаријат за урбанизам и гра-
ђевинске послове Градске управе Града Београда, доставио 
је на мишљење Предлог решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Измена и 
допуна плана детаљне регулације за подручје привредне 
зоне „Ауто-пута” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за 
блок између улица Марка Челебоновића, саобраћајнице Т6 
и новопројектоване саобраћајнице, Градска општина Нови 
Београд, Секретаријату за заштиту животне средине, Заво-
ду за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 3519/1 од 13. фе-
бруара 2020. године), ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција” (допис арх. број: 7836/1 од 12. фебруара 2020. године), 
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 
501.3-11/2020 oд 14. фебруара 2020. године) и Завод за за-
штиту природе Србије (допис 03 бр. 020-431/2 од 18. фебру-
ара 2020. године) доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о неприступању 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. 350.14-4/20, 18. фебруара 2020. године 

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске пословe
Милош Вуловић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈАНУАРУ 2020. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава 
кориснике да повећање потрошачких цена у Граду Београ-
ду, у јануару 2020. године износи 0,5% у односу на претход-
ни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике

Број XI-06-052-19/20, 24. фебруара 2020. године

Заменик начелника 
Градске управе Града Београда – 

секретар Секретаријата за управу
Никола Прелевић, ср.



Број 11 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. фебруар 2020.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. фебруара 2020. године, на основу чл. 108. и 189. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Слу-
жбени гласник”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), чл. 14 
и 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, број 124/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА НА-
ДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА У 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА МЕРЕ 
И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ 
ДЕЦЕ У САРАДЊИ СА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА

Члан 1.
У Одлуци о начину спровођења надлежности Градске 

општине Звездара у области образовања које се односе на 
мере и активности на заштити и безбедности деце у сарад-
њи са васпитно образовним институцијама („Службени 
лист Града Београда”, бр. 124/19) после члана 18 додаје се 
члан 18а који гласи:

„Превентивни/интервентни програми Установа за 2020. 
годину ће се финансирати по расписаном Јавном позиву за 
подношење пријава превентивних/интервентних програма 
у области унапређења безбедности ученика у основним и 
средњим школама. 

Одлуку о избору програма и додели средстава, из става 
1. овог члана, донеће председник ГО Звездара, на предлог 
Комисије за оцену и праћење програма за заштиту деце и 
ученика.”

Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-2, 24. фебруара 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср. 

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. фебруара 2020. године, на основу члана 14. став 
1. тачка 40. и члана 19. став 1. тачка 30. Статута Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
124/19 – пречишћени текст), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕ-
ЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ПОТРЕ-

БЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ „ЗВЕЗДАРА”

Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџет-

ских средстава ГО Звездара за потребе набавке грађевинско 

занатских радова на нивоу приземља у оквиру објекта По-
лицијске станице „Звездара” у Улици Милана Ракића 50а.

Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за 

текућу буџетску годину износи 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 3.
О реализацији ове Одлуке стараће се Управа Градске оп-

штине Звездара, Одељење за комуналне делатности, зашти-
ту животне средине и координацију инвестиционих проје-
ката. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-3, 24. фебруара 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср. 

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. фебруара 2020. године, на основу члана 14. став 
1. тачка 40. и члана 19. став 1. тачка 30. Статута Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
124/19 – пречишћени текст), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВ-
КУ 35 ПРОЗОРА, ШИНСКИ АСПИРАТОР И КОМПЛЕТ 
ЛАРИНГОСКОПА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКО БОЛНИЧ-

КОГ ЦЕНТРА „ЗВЕЗДАРА”

Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџет-

ских средстава ГО Звездара за потребе добра 35 прозора, 
шински аспиратор и комплет ларингоскопа за потребе Кли-
ничко болничког центра „Звездара”.

Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за 

текућу буџетску годину износи 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске оп-

штине Звездара. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-4, 24. фебруара 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср. 
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. фебруара 2020. године, на основу чл. 78, 79. и 92. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), и члана 19. Статута Градске општине Звезда-
ра („Службени лист Града Београда”, број 124/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА-
ВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕ-

ЗДАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Одобрава се обављање послова екстерне ревизије За-
вршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2019. 
годину лицу које испуњава услове за обављање послова ре-
визије финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија, изабраном у законом 
прописаном поступку.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-1, 24. фебруара 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср. 

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 24. фебруара 2020. године, на основу чл. 12. и 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – Oдлука УС, 54/11 и 12/20) и члана 19. Ста-
тута Градске општине Звездара („Службени лист Града Бео-
града”, број 124/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске оп-
штине Звездара XI број 011–1–27 од 1. јуна 2016. године, XI 
број 011–1–45 од 30. јуна 2016. године, XI број 011–1–9 од 
17. фебруара 2017. године, XI број 011–1–28 од 5. јула 2017. 
године, XI број 011–1–20 од 1. октобра 2018. године, XI број 
011–1–23 од 11. децембра 2018. године, XI број 011–1–5 од 
28. фебруара 2019. године и XI број 011–1–19 од 4. априла 
2019. године, Решење се мења и гласи:

У тачки 1. став 3. диспозитива Решења:
– алинеја прва мења се и гласи:
разрешава се дужности председника Изборне комисије 

Ратомир Антоновић, дипл. правник, на предлог одборничке 
групе „НАПРЕД СРБИЈА”

именује се за председника Изборне комисије Ратомир 
Антоновић, дипл. правник, на предлог одборничке групе 
„НАПРЕД СРБИЈА”

– алинеја друга мења се и гласи:
разрешава се дужности заменика председника Ирена 

Љубомировић Иванковић, дипл. правник, именована на 
предлог одборничке групе „Демократска странка – Звездара 
ради”

именује се за заменика председника Невена Милова-
новић, дипл. правник, на предлог одборничке групе „НА-
ПРЕД СРБИЈА” 

– алинеја трећа мења се и гласи:
разрешава се дужности члана Божана Величковић, на 

предлог одборничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
именује се за члана Горан Дмитровић, на предлог одбор-

ничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
– алинеја четврта мења се и гласи: 
разрешава се дужности заменика члана Тамара Милин-

ковић, на предлог одборничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
именује се за заменика члана Лука Шошкић, на предлог 

одборничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
– алинеја пета мења се и гласи: 
разрешава се дужности члана Невена Миловановић, на 

предлог одборничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
именује се за члана Тамара Милинковић, на предлог од-

борничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
– алинеја шеста мења се и гласи:
разрешава се дужности заменице члана Нада Тадић, на 

предлог одборничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
именује се за заменика члана ________________, на пре-

длог одборничке групе „Демократска странка – Звездара 
ради”

– алинеја седма мења се и гласи:
– разрешава се дужности члана Гордана Ивановић, на 

предлог одборничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
именује се за члана Александра Калић, на предлог од-

борничке групе „НАПРЕД СРБИЈА”
– алинеја десета мења се и гласи:
разрешава се дужности заменика члана Љубивоје Пла-

зинчић, именован на предлог одборничке групе „Демократ-
ска странка – Звездара ради”

именује се за заменика члана ________________, на пре-
длог одборничке групе „Демократска странка – Звездара 
ради”

– алинеја шеснаеста мења се и гласи: 
разрешава се дужности заменика члана Владан Шкорић, 

на предлог одборничке групе Странка модерне Србије, 
именује се за заменика члана Марко Шкорић, на предлог 

одборничке групе Странка модерне Србије
– алинеја седамнаеста мења се и гласи: 
разрешава се дужности члана Миљан Милановић, име-

нован на предлог одборничке групе ДСС – Двери
именује се за члана Драган Димитриески, на предлог од-

борничке рупе ДСС – Двери
– алинеја осамнаест мења се и гласи: 
разрешава се дужности заменика члана Драган Дими-

триески, именован на предлог одборничке групе ДСС – 
Двери

именује се за заменика члана Саша Петровић, на пре-
длог одборничке групе ДСС-Двери

– алинеја двадесетпрва мења се и гласи:
разрешава се дужности секретара Страхиња Данилови-

ћа, дип. правник именује се за секретара Оливера Јовано-
вић, дипл. правник.

2. У осталом делу Решење остаје неизмењено.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објави-

ће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-6, 24. фебруара 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср. 
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. фебруара 2020. године, на основу чл. 22. и 69. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 65. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службе-
ни лист Града Београда”, број 94/16), члана 56 Статута ЈП 
СЦ „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда”, 
бр. 107/16 и 128/18) и члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19 – 
пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕ-
НАМА УСЛУГА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
И ПОСТАВЉАЊУ РЕКЛАМА И ИЗДАВАЊА РЕКЛА-
МНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТ-

СКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” о измена-
ма и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног 
простора и постављању реклама и издавања рекламног 
простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – 
Звездара” број 108-2 од 20. фебруара 2020. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 24. фебруара 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср. 

МЛАДЕНОВАЦ

Веће Градске општине Младеновац на седници одржаној 
24. фебруара 2020. године, на основу члана 11. став 4. Зако-
на о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18), члана 39. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 3. Послов-
ника о раду Већа градске општине Младеновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 6/09 и 28/10), а у складу са Про-
грамом коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске 
општине Младеновац, донело је

ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ РОДИТЕЉИМА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 
ДОДЕЛОМ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА КАТЕГОРИ-
ЈЕ 1/2/3 (КАТЕГОРИЈА АУТО-СЕДИШТА НАМЕЊЕНА 

ДЕЦИ ТЕЖИНЕ 9–36 KG)

Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак и начин остваривања 

права на дечије ауто-седиште категорије 1/2/3 (категори-
ја ауто-седишта намењена деци тежине 9–36 kg), као мера 
подршке породицама са новорођеном децом са територије 
градске општине Младеновац. 

Члан 2.
Право из члана 1. ове одлуке може остварити родитељ са 

пребивалиштем пријављеним на територији градске општи-
не Младеновац, најмање годину дана пре дана рођења детета, 
као и са боравком у статусу интерно расељеног лица са Косо-
ва и Метохије, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Члан 3.
Право из члана 1. ове одлуке припада за свако дете ро-

ђено у току једног порођаја.

Члан 4.
Право из члана 1. ове одлуке остварује се на основу за-

хтева поднетог организационој јединици Управе Градске 
општине Младеновац надлежној за друштвене делатности, 
у року од шест месеци од дана рођења детета.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу „Захтева 
за остваривање права на дечије ауто-седиште категорије 
1/2/3”, који припрема Одељење за друштвене делатности 
Управе ГОМ.

Уз захтев наведен у ст. 1. и 2. овог члана прилаже се:
1. извод из матичне књиге рођених за дете – децу;
2. фотокопијa личне карте подносиоца захтева.
Уколико захтев подноси отац детета, уз захтев се прила-

же, поред докумената из претходног става, извод из матич-
не књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да 
родитељи детета живе у ванбрачној заједници, као и фото-
копија личне карте мајке детета.

Члан 5.
Решење у првостепеном поступку за остваривање права на 

дечије ауто-седиште категорије 1/2/3 доноси Управа Градске 
општине Младеновац – Одељење за друштвене делатности.

Против првостепеног решења може се изјавити жалба 
која се подноси Већу Градске општине Младеновац, у року 
од 15 дана од дана пријема Решења. 

Решење Већа Градске општине Младеновац је коначно.
Родитељ коме је признато право на ауто-седиште, може 

се одрећи права на жалбу.
Даном предаје Изјаве о одрицању од права на жалбу, пр-

востепено решење постаје коначно. 
Изјава о одрицању од права на жалбу предаје се на пи-

сарници Управе Градске општине Младеновац, а насловља-
ва се на Одељење за друштвене делатности Управе Градске 
општине Младеновац, уз обавезно навођење броја и датума 
првостепеног решења.

Члан 6.
По коначности решења из претходног члана, дечије ау-

то-седиште категорије 1/2/3, имаоцу права (а изузетно, уко-
лико је ималац права писмено овластио друго лице, овла-
шћеном лицу) непосредно предаје представник Комисије 
Градске општине Младеновац за безбедност саобраћаја на 
путевима, о чему се сачињава записник.

Рок за преузимање ауто-седишта, по коначности реше-
ња, је шест месеци од дана пријема Решења.

Свечана додела дечијих ауто-седишта категорије 1/2/3, 
по правилу, организује се један пут месечно, а у зависности 
од броја захтева.

Овлашћење из става 1. овог члана обавезно мора бити 
својеручно потписано од стране имаоца права и мора оба-
везно садржати податке о имаоцу права (име, презиме, 
адреса, ЈМБГ, бр. ЛК, конатакт телефон, број и датум реше-
ња којим му је признато право), као и о лицу коме се даје 
овлашћење (име, презиме, адреса, ЈМБГ, бр. ЛК, контакт те-
лефон).
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Овлашћење из става 1. овог члана се предаје на писарници Управе Градске општине Младеновац, са назнаком Градска 
општина Младеновац – Комисија Градске општине Младеновац за безбедност саобраћаја на путевима.

Члан 7.
Право на дечије ауто-седиште категорије 1/2/3 може се остварити, у складу са одредбама ове одлуке, до коначне распо-

деле укупног броја набављених дечијих ауто-седишта категорије 0/0+/1/2.
Средства за набавку дечијих ауто-седишта категорије 1/2/3, обезбеђује Секретаријат за саобраћај – Градска управа Гра-

да Београда.
У склaду са опредељеним средствима из претходног става, Комисија градске општине Младеновац за безбедност сао-

браћаја на путевима доноси Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путе-
вима на подручју градске општине Младеновац.

Набавка предметних ауто-седишта спроводи се у складу са одредбама закона којим се утврђује поступак о јавним на-
бавкама. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Родитељ који је остварио право на ауто-седиште категорије 0/0+1/2 не може остварити право на ауто-седиште катего-

рије 1/2/3, за исто дете.

Члан 9.
Даном почетка примене ове oдлуке, престаје да важи Одлука о подршци новорођеној деци са територије градске оп-

штине Младеновац доделом дечијих ауто-седишта категорије 0/0+1/2 (категорија ауто-седишта намењена деци тежине 
0–25 kg) објављена у „Службеном листу Града Београда”, брoj 128/19.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се почев 

од коначне расподеле ауто-седишта категорије 0/0+/1/2.

Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-188/11/2020, 24. фебруара 2020. године

Председник
Владан Глишић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Библио-
теци „Влада Аксентијевић”, Обреновац– – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Ценовник ко-
јим се утврђује цена чишћења (уклањања) графита 
са објеката видљивих са површина јавне намене и 
обезбеђивања заштите од њиховог наношења са Це-
новником  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за подручје између ауто-пута Е–70, ком-
плекса Аеродрома „Никола Тесла” и обилазног ау-
то-пута Добановци – Бубањ поток, Градска општи-
на Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину измена и допуна 
Плана детаљне регулације „Ада Циганлија” за из-
градњу триатлонске стазе  – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину измена и допуна 
Плана детаљне регулације за подручје Привредне 
зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сур-
чину, за блок између Улице Марка Челебоновића, 
саобраћајнице Т6 и новопројектоване саобраћајни-
це, Градска општина Нови Београд  – – – – – – – – –  4

Показатељ потрошачких цена у јануару 2020. го-
дине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Страна
Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о допуни Одлуке о начину спровођења 

надлежности Градске општине Звездара у области 
образовања које се односе на мере и активности на 
заштити и безбедности деце у сарадњи са васпит-
но-образовним институцијама  – – – – – – – – – – –  6

Одлука о издвајању буџетских средстава за из-
вођење грађевинско-занатских радова за потребе 
Полицијске станице „Звездара”  – – – – – – – – – – –  6

Одлука о издвајању буџетских средстава за на-
бавку 35 прозора, шински аспиратор и комплет 
ларингоскопа за потребе Клиничко-болничког цен-
тра „Звездара”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о обављању послова екстерне ревизије 
завршног рачуна буџета Градске општине Звездара 
за 2019. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о измени Решења о именовању Изборне 
комисије Градске општине Звездара  – – – – – – – –  7

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзор-
ног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама 
услуга закупа пословног простора и постављању ре-
клама и издавања рекламног простора у Јавном пре-
дузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”  – – – –  8
МЛАДЕНОВАЦ

Одлука о подршци родитељима новорођене деце 
са територије градске општине Младеновац доделом 
дечјих ауто-седишта категорије 1/2/3 (категорија ау-
то-седишта намењена деци тежине 9–36 kg)  – – – – –  8
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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 – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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