
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. маја 
2020. године, на основу члана 12. 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 31. тачка 7. 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), а у вези са 
чланом 11. Одлуке о организацији и раду органа и посебних 
служби града Београда у ратном и ванредном стању број 
80-37/14 од 24. октобра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОПИСЕ И ДРУГЕ 
АКТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕО-
ГРАДА КОЈЕ ЈЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА ДО-

НЕЛО ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.
Даје се сагласност на следеће прописе и друге акте из на-

длежности Скупштине града Београда које је Градско веће 
града Београда донело за време ванредног стања проглаше-
ног 15. марта 2020. године: 

1. Одлуку о допуни Одлуке о праву на накнаду дела тро-
шкова боравка деце у предшколској установи чији је осни-
вач друго правно или физичко лице на територији града 
Београда за радну 2019/2020 годину („Службени лист Града 
Београда”, број 35/20);

2. Одлуку о допуни Одлуке о праву на накнаду дела тро-
шкова боравка деце у предшколској установи чији је осни-
вач друго правно или физичко лице на територији града 
Београда за радну 2019/2020 годину („Службени лист Града 
Београда”, број 50/20);

3. Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима сред-
става за вршење послова града и градских општина и одре-
ђивању прихода који припадају граду, односно градским 
општинама у 2020. години („Службени лист Града Београ-
да”, број 37/20);

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града 
Београда за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, 
број 37/20);

5. Одлуку о измирењу обавеза насталих по основу за-
купа пословног простора на коме је носилац права својине 
Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна 
својинска овлашћења, за време трајања ванредног стања 
(„Службени лист Града Београда”, број 38/20);

6. Одлуку о допунама Одлуке о Награди града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 50/20);

7. Одлуку о допуни Одлуке о Награди града Београда 
за стваралаштво младих („Службени лист Града Београда”, 
број 50/20);

8. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о установљењу 
Награде града Београда „Светислав Стојановић” („Службе-
ни лист Града Београда”, број 50/20);

9. Одлуку о измени Одлуке о постављању баште угости-
тељског објекта на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 50/20);

10. План детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Ни-
кола Тесла Београд”, градске општине Сурчин, Нови Београд 
и Земун („Службени лист Града Београда”, број 36/20);

11. Измене и допуне Програма уређивања и доделе гра-
ђевинског земљишта за 2020. годину („Службени лист Града 
Београда”, број 46/20);

12. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-271/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

13. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-272/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

14. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-273/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

15. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-274/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

16. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-275/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

17. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-276/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

18. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-277/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

19. Решење о престанку функције заменика градског 
правобраниоца Града Београда број 118-278/20-ГВ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 36/20);

20. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-279/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

21. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-280/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);
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22. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-281/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

23. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-282/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

24. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-283/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

25. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-284/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

26. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-285/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

27. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-286/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

28. Решење о утврђивању престанка мандата вршио-
цу дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија” 
(„Службени лист Града Београда”, број 50/20);

29. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Ада Циганлија” („Службени лист Града 
Београда”, број 50/20);

30. Решење о давању сагласности на Ребаланс I програ-
мa пословања за 2020. годину Јавног комуналног преду-
зећа ГСП „Београд”, број 023-295/20-ГВ од 2. априла 2020. 
године;

31. Решење о давању сагласности Ребаланс I програмa 
пословања за 2020. годину Јавног предузећa „Ада Циганли-
ја”, број 023-304/20-ГВ од 22. априла 2020. године;

32. Решење о давању сагласности на Ребаланс програма 
пословања за 2020. годину Привредног друштва „Електро-
изградња” доо, Београд број 023-319/20-ГВ од 6. маја 2020. 
године;

33. Закључке о обустављању започетих поступака јавних 
набавки и покретању нових поступака јавних набавки ис-
кључиво по прибављеном претходном одобрењу Секрета-
ријата за финансије Градске управе Града Београда број 404-
191/20-ГВ од 17. марта 2020. године;

34. Закључак о обустави наплате боравка деце у пред-
школским установама чији је оснивач Град Београд за вре-
ме трајања ванредне мере обуставе редовног рада установа 
васпитања и образовања број 6-266/20-ГВ од 24. марта 2020. 
године;

35. Закључак о престанку важења Закључка број 
6-266/20-ГВ од 24. марта 2020. године, број 6-325/20-ГВ од 6. 
маја 2020. године и

36. Закључак о обустави наплате услуге дневни бора-
вак у Установи Центар за смештај и дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју чији је оснивач Град Београд за 
време трајања обуставе рада Установе број 5-326/20-ГВ од 6. 
маја 2020. године.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-169/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. маја 
2020. године, на основу члана 12. 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 31. тачка 7. 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), а у вези са 
чланом 11. Одлуке о организацији и раду органа и посебних 
служби Града Београда у ратном и ванредном стању број 
80-37/14 од 24. октобра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ВАЖЕЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА ИЗ НАДЛЕ-
ЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА КОЈЕ ЈЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА ДОНЕЛО ЗА ВРЕМЕ 

ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.
Овом одлуком уређује се важење прописа и других аката 

из надлежности Скупштине Града Београда које је Градско 
веће града Београда донело за време ванредног стања про-
глашеног 15. марта 2020. године и на које је Скупштина Гра-
да Београда дала сагласност Одлуком о давању сагласности 
на прописе и друге акте из надлежности Скупштине Града 
Београда које је Градско веће Града Београда донело за време 
ванредног стања.

Члан 2.
Закључак о обустави наплате боравка деце у предшкол-

ским установама чији је оснивач град Београд за време 
трајања ванредне мере обуставе редовног рада установа ва-
спитања и образовања број 6-266/20-ГВ од 24. марта 2020. 
године престао је да важи 11. маја 2020. године. 

Члан 3. 
До ступања на снагу, односно почетка примене одгова-

рајућих прописа, односно других аката, настављају да важе 
одредбе следећих прописа и других аката: 

1. Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела тро-
шкова боравка деце у предшколској установи чији је осни-
вач друго правно или физичко лице на територији града 
Београда за радну 2019/2020 годину („Службени лист Града 
Београда”, број 35/20);

2. Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела тро-
шкова боравка деце у предшколској установи чији је осни-
вач друго правно или физичко лице на територији града 
Београда за радну 2019/2020 годину („Службени лист Града 
Београда”, број 50/20);

3. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању обима сред-
става за вршење послова града и градских општина и одре-
ђивању прихода који припадају граду, односно градским 
општинама у 2020. години („Службени лист Града Београ-
да”, број 37/20);

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града 
Београда за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, 
број 37/20);

5. Одлука о измирењу обавеза насталих по основу за-
купа пословног простора на коме је носилац права својине 
град Београд, односно на коме град Београд има посебна 
својинска овлашћења, за време трајања ванредног стања 
(„Службени лист Града Београда”, број 38/20);

6. Одлука о допунама Одлуке о Награди града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 50/20);

7. Одлука о допуни Одлуке о Награди града Београда 
за стваралаштво младих („Службени лист Града Београда”, 
број 50/20);
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8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу 
Награде града Београда „Светислав Стојановић” („Службе-
ни лист Града Београда”, број 50/20);

9. Одлука о измени Одлуке о постављању баште угости-
тељског објекта на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 50/20);

10. План детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Ни-
кола Тесла Београд”, градске општине Сурчин, Нови Београд 
и Земун („Службени лист Града Београда”, број 36/20);

11. Измене и допуне Програма уређивања и доделе гра-
ђевинског земљишта за 2020. годину („Службени лист Града 
Београда”, број 46/20);

12. Решење о давању сагласности на Ребаланс I програмa 
пословања за 2020. годину Јавног комуналног предузећа ГСП 
„Београд”, број 023-295/20-ГВ од 2. априла 2020. године;

13. Решење о давању сагласности Ребаланс I програмa 
пословања за 2020. годину Јавног предузећa „Ада Циганли-
ја”, број 023-304/20-ГВ од 22. априла 2020. године;

14. Решење о давању сагласности на Ребаланс програма 
пословања за 2020. годину Привредног друштва „Електро-
изградња” доо, Београд број 023-319/20-ГВ од 6. маја 2020. 
године;

15. Закључци о обустављању започетих поступака јав-
них набавки и покретању нових поступака јавних набавки 
искључиво, по прибављеном претходном одобрењу Секре-
таријата за финансије Градске управе града Београда број 
404-191/20-ГВ од 17. марта 2020. године и

16. Закључак о престанку важења Закључка број 6-266/20-
ГВ од 24. марта 2020. године, број 6-325/20-ГВ од 6. маја 2020. 
године.

Члан 4.
Настављају да важе следећи акти:
1. Решење о престанку функције заменика градског пра-

вобраниоца Града Београда број 118-271/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

2. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-272/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

3. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-273/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

4. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-274/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

5. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-275/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

6. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-276/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

7. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-277/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

8. Решење о престанку функције заменика градског пра-
вобраниоца Града Београда број 118-278/20-ГВ („Службени 
лист Града Београда”, број 36/20);

9. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-279/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

10. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-280/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

11. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-281/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

12. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-282/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

13. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-283/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

14. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-284/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

15. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-285/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

16. Решење о именовању заменика градског правобра-
ниоца Града Београда број 112-286/20-ГВ („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20);

17. Решење о утврђивању престанка мандата вршио-
цу дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија” 
(„Службени лист Града Београда”, број 50/20) и

18. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Ада Циганлија” („Службени лист Града 
Београда”, број 50/20).

Члан 5. 
Закључак о обустави наплате услуге дневни боравак у 

Установи Центар за смештај и дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју чији је оснивач Град Београд за вре-
ме трајања обуставе рада Установе број 5-326/20-ГВ од 6. 
маја 2020. године важи до 1. јуна 2020. године.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-170/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу члана 29. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 47/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члана 31. тачka 7. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА 
КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ 

ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија корисника који 

плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Слу-
жбени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 
51/14, 97/14, 35/15, 82/15, 61/16, 126/16, 95/17, 123/18, 26/19 и 
101/19), члану 18. речи: „до 31. децембра 2020. године”, заме-
њују се речима: „до 31. децембра 2021. године”.
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Члан 2.
У члану 19. речи „почев од 1. септембра 2020. године за 

2021. годину „замењују се речима „почев од 1. септембра 
2021. године за 2022. годину”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 5-193/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу члана 13. Закона о комунал-
ној делатности („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист 

Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – 
исправка, 11/14, 30/2014, 34/2014, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 
26/19 и 52/19) у члану 7. став 2. мења се и гласи:

„Јавна паркиралишта која су обележена на начин пропи-
сан ставом 1. овог члана, на видном месту имају истакнуто 
обавештење које садржи информације у зависности од вр-
сте паркиралишта и то: радно време јавног паркиралишта 
(време наплате паркирања), категорије моторних возила 
која се могу паркирати, начин паркирања, зоне, временско 
ограничење коришћења јавног паркиралишта, ценe, на-
чин плаћања и контроле паркирања, обавезу корисника да 
се информише о издатом електронском налогу за плаћање 
електорнске дневне паркинг карте (у даљем тексту: еДПК), 
време важења еДПК, ознаку сајта, електронске адресе и те-
лефона предузећа за информације и рекламације.”.

Члан 2.
У члану 9. став 2. мења се и гласи:
„Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове 

одлуке сматра се возач или последњи регистровни власник 
возила који је евидентиран у одговарајућим евиденцијама 
надлежног државног органа Републике Србије, према реги-
старској ознаци возила, на дан када је извршена комунална 
услуга паркирања, ако возач није идентификован.”.

Члан 3.
У члану 9б. став 1. мења се и гласи: 
„Паркирањем возила на паркинг месту, корисник запо-

чиње коришћење услуге паркирања и прихвата услове про-
писане овом одлуком за услугу коришћења јавног паркира-
лишта”.

Члан  4. 
Члан 16. мења се и гласи: 

„Члан 16.
Корисник плаћа услугу коришћења општег паркирали-

шта унапред, куповином електронске паркинг карте као 
сатне или полусатне.

Изузетно од става 1. овог члана, корисник може платити 
услугу паркирања накнадно, по издатом електронском на-
логу за плаћање дневне паркинг карте (еДПК), на начин и  
под условима прописаним чланом 18в ове одлуке.

Под електронском паркинг картом из става 1. овог чла-
на, подразумева се електронски запис у систему контроле 
и наплате паркирања предузећа, који садржи информације 
у вези са плаћањем услуге паркирања унапред: број елек-
тронске п аркинг карте, регистарску ознаку возила, датум, 
време и место плаћања, цену, датум и време важења, озна-
ку да ли важи за зону односно ван зонираног подручја, ин-
формацију да се плаћањем оператeру измирује дуговање за 
електронску паркинг карту према предузећу. 

Под електронском дневном паркинг картом (еДПК) из 
става 2. овог члана, подразумева се електронски запис у си-
стему контроле и наплате паркирања предузећа, који садр-
жи: број еДПК, регистарску ознаку возила, датум, време и 
место издавања, цену, рок за плаћање, време важења, прав-
ни основ издавања и ознаку да ли је издата у зони или ван 
зонираног подручја. 

Под електронским налогом за плаћање еДПК из става 
2. овог члана, подразумева се електронски запис у систе-
му контроле и наплате паркирања предузећа, који садржи: 
еДПК из става 4. овог члана, инструкцију за плаћање еДПК 
накнадно и начин и местo пријема рекламацијe”.

Члан 5. 
У члану 17. став 1. мења се и гласи: 
„За коришћење услуге из члана 16. став 1. корисник ку-

пује електронску паркинг карту: слањем поруке преко мо-
билних оператера (СМС порука), мобилном апликацијом 
за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном 
телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одгова-
рајућим продајним местима”.

У истом члану став 3. мења се и гласи:
„Сматра се да корисник нема важећу електронску пар-

кинг карту уколико не поступи на начин прописан ставом 
1. овог члана, чланом 11а тачке а) и б) и чланом 16. став 1. 
ове одлуке”.

У истом члану став 2. брише се, а досадашњи став 3. по-
стаје став 2.

Члан 6.
У члану 18. у ставу 1. реч: „сатне” замењује се речима: 

„електронске сатне паркинг карте” а речи: „дневне карте” за-
мењују се речју: „еДПК”.

У истом члану у ставу 2. речи: „полусатне карте” заме-
њују се речима: „електонске полусатне паркинг карте.”.

 У истом члану у ставу 3. реч: „Сатна” замењује се речи-
ма: „Електронска сатна”.

У истом члану у ставу 4. реч: „Полусатна” замењују се 
речима: „Електонска полусатна”. 

У истом члану у ставу 5. речи: „Дневна паркинг карта” 
замењује се речју: „еДПК”.

У истом члану став 6. мења се и гласи: 
„У зонираном подручју електронска полусатна паркинг 

карта, електронска сатна паркинг карта, односно еДПК 
важи искључиво у оквир у одређене зоне.”.
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Члан 7.
Члан 18а мења се и гласи: 

„Члан 18а
Корисник општег паркиралишта који је започео кори-

шћење услуге паркирања сходно члану 9б став 1. ове одлуке, 
може користити услугу паркирања по започетих пола сата, 
започетом сату плаћањем услуге унапред електронским пу-
тем или у дневном трајању плаћањем услуге накнадно, по 
основу издатог електронског налога за плаћање еДПК.

Корисник из става 1. овог члана који није платио услу-
гу паркирања унапред електронским путем, користи услугу 
под условима који важе за паркирање у дневном трајању и 
истом се издаје електронски налог за плаћање еДПК.

Корисник из става 1. овог члана који је платио услу-
гу паркирања унапред електронским путем, након истека 
ограниченог (продуженог) времена паркирања у зонира-
ном подручју, користи услугу паркирања под условима који 
важе за паркирање у дневном трајању и истом се из даје 
електронски налог за плаћање еДПК.”.

Члан 8.
Члан 18б мења се и гласи: 

„Члан 18б
„Контролу коришћења општих паркиралишта врше 

контролори предузећа, електронским путем, на основу по-
датака о регистарским таблицама паркираних возила доби-
јених од стране комуналне милиције, под условима из чла-
на 21б став 2. ове одлуке. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, контролу кори-
шћења општих паркиралишта контролори предузећа врше 
непосредно у случајевима када није могуће извршити кон-
тролу електронским путем, када је то неопходно ради извр-
шавања обавеза прописаних одлуком којом се уређује одр-
жавање комуналног реда и приликом задржавања возила 
на начин из члана 18г став 2. до 5. ове одлуке.

Контролори предузећа имају службену легитимацију и 
носе службена обележја.

Предузеће издаје службену легитимацију и утврђује из-
глед службеног обележја.”.

Члан 9.
Члан 18в мења се и гласи: 

„Члан 18в
Приликом вршења контроле на начин прописан чланом 

18б ове одлуке, контролор предузећа издаје електронски 
налог за плаћање еДПК.

Обавештење о издатом електронском налогу за плаћање 
еДПК по регистарској ознаци возила, доступно је кориснику 
паркиралишта почев од момента издавања електронског на-
лога, преко званичног сајта и корисничког сервиса предузећа 
(телефоном, електронском поштом или непосредно на шалте-
рима), а истовремено ће обавештење бити доступно кориснику 
и слањем СМС поруке када за то постоје техничке могућности.

Обавештење о издатом електронском налогу за плаћање 
еДПК из става 2. овог члана, садржи: број еДПК, регистарску 
ознаку возила, датум, време и место издавања, цену, рок за пла-
ћање, време важења, правни основ издавања, ознаку да ли је 
издата у зони или ван зонираног подручја, инструкцију за пла-
ћање еДПК накнадно и начин и местo пријема рекламације.

Корисник који користи услугу паркирања у дневном 
трајању у смислу члана 18а ове одлуке, обавезан је да се по-
чев од момента чињења доступним обавештења, на један од 
начина из става 2. овог члана, информише о издатом елек-
тронском налогу за плаћање еДПК.

Почев од момента чињења доступним обавештења о из-
датом електронском налогу за плаћање еДПК кориснику на 
начин утврђен ставом 2. овог члана, сматра се да корисник 
има уредно издату важећу еДПК и обавезу плаћања у року 
назначеном на електронском налогу за плаћање еДПК. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по 
електронском налогу за плаћање еДПК ако је извршио пла-
ћање у року од осам дана од дана истека важења еДПК. 

Ако корисник паркиралишта не изврши плаћање у року 
из става 6. овог члана, предузеће ће покренути поступак на-
плате потраживања.”.

Члан 10.
У члану 18г у ставу 1. речи: „налог за плаћање дневне 

карте” замењују се речима: „електронски налог за плаћање 
еДПК”, а речи: „два издата налога,” замењују се речима: „два 
издата електронска налога за плаћање еДПК”.

У истом члану у ставу 3. реч „премештања” замењује се 
речју „уклањања”. 

Члан 11.
У целокупном тексту Одлуке  речи: „комунална полици-

ја” у одређеном броју и падежу замењују се речима: „кому-
нална милиција” у одређеном броју и падежу.

Члан 12. 
У члану 21б став 1. алинеја друга мења се и гласи:
„– пружа помоћ контролорима предузећа у вршењу кон-

троле паркирања, исправности коришћења јавних парки-
ралишта и контроли наплате комуналних услуга на јавним 
паркиралиштима.”.

У истом члану после става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи: 

„Комунална милиција остварује сарадњу са предузећем 
и у погледу међусобног обавештавања, размене информа-
ција, размене података, предузимања заједничких мера и 
активности и заједничког коришћења средства, уређаја и 
опреме које може да обезбеди предузеће као вршилац ко-
муналне делатности (возила са специјалном надоградњом 
и електронског система за очитавање и препознавање реги-
старских таблица путем мобилног видео надзора) и пружа 
помоћ предузећу у контроли и наплати паркирања у складу 
са Законом о комуналној милицији и одлуком која уређује 
послове и овлашћења комуналне милиције.”. 

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 13.
У члану 22. у ставу 1. тачка 1. речи: „(члан 8. став 1.),” 

замењују се речима: „(члан 8. став 2)”.
У истом члану и ставу после тачке 2. додаје се нова тачка 3. 

која гласи: 
„3. ако на прописан начин не врши обавештавање кори-

сника о издатој еДПК (члан 18в. став 2.)”.

Члан 14.
У члану 24. речи: „службено одело” замењују се речима: 

„службена обележја”. 

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
почев од 1. августа 2020. године.

Скупштина Града Београда
Број 34-195/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу члана 361. Закона о енегетици 
(„Службени гласник РС”, број 145/14), члана 4. ст. 1. и 3. и 
члан 13. став 1. Закон а о комуналним делатностима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16) и члана 31. тачка 7. 
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), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТО-

ПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду 

Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07, 2/11, 
29/14, 19/17, 26/19 и 101/19) у члану 27. после става 4. додаје 
се став 5. који гласи:

„Изузетно, подносиоцу захтева за прикључење на си-
стем даљинског грејања неће се обрачунавати трошкови 
прикључка из става 3. члана 26. ове одлуке у случају при-
кључења на даљински систем грејања станова изграђених 
у складу са Законом о посебним условима за реализацију 
пројекта изградње станова за припаднике снага безбедно-
сти („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 54/19 и 9/20)”. 

Члан 2.
У члану 84. речи: „организациона јединица Градске 

управе надлежна за комуналне послове” замењују се речи-
ма: „организациона јединица Градске управе надлежна за 
послове енергетике”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-196/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. маја 
2020. године, на основу члана 9. Закона о слободним зона-
ма („Службени гласник РС”, број 62/06) и члана 31. 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

„СЛОБОДНЕ ЗОНЕ БЕОГРАДА”

Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Слободне зоне Београда” („Слу-

жбени лист Града Београда”, брoj 46/15) (у даљем тексту: 
Одлука о оснивању СЗБ), мења се члан 2. став 1. тако да 
сада гласи:

„Подручје „Слободне зоне Београда” састоји се од 3 за-
себне целине: Зона 1 – подручје „Барич”, Зона 2 – подручје 
„Рева” и Зона 3 – подручје „Панчево”.”

У члану 2. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Зона 3 – подручје „Панчево” налази се у оквиру Се-

верне п ословно-индустријске зоне Града Панчева, на ката-
старској општини Панчево. Омеђено је општинским путем, 
односно међународном железничком пругом Београд–Пан-
чево–Вршац–Румунија. Прилаз локацији се врши са држав-
ног пута другог реда Ечка–Ковачица–Панчево.”

Члан 2.
У Одлуци о оснивању Слободне зоне Београда, у члану 

3. мења се став 1. који гласи: „Укупна површина „Слободне 
зоне Београда” је 180 ha 09 a 28 m².”

У члану 3. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Зона 3 – Подручје „Панчево” обухвата следеће ката-

старске парцеле, и то:
– кат. парц. бр. 9416/44 у површини од 19 ha 99 a 99 m²;
– кат. парц. бр. 9639/3 у површини од 22 ha 60 a 95 m²;
– кат. парц. бр. 9416/45 у површини од 16 ha 00 a 00 m²;
– кат. парц. бр. 9416/48 у површини од 23 ha 16 a 90 m².
Све уписане у ЛН бр. 18833, 19122 и 15120 КО Панчево.
Укупна површине Зоне 3 – подручје „Панчево” износи 

81 ha 77 a 84 m²”.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-200/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. маја 
2020. године, на основу чл. 15 и 31. Статута Града Београ-
да („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), донела је

ОДЛУКУ 
КОЈОМ СЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ОДРЕ-
ЂУЈЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА У МЕЂУ-
НАРОДНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ (UNION 

INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS – UITP) 

Члан 1.
Скупштина Града Београда одређује Секретаријат за 

јавни превоз за представника града Београда у Међународ-
ној асоцијацији за јавни превоз (Union Internationale des 
Transports Publics – UITP) са седиштем у Бриселу, Краљеви-
на Белгија, у својству пуноправног члана, који ће активно 
учествовати у раду ове aсоцијацијe. 

Члан 2.
Средства за чланарину и друге активности по основу 

чланства у организацији из члана 1. ове одлуке, обезбеђују 
се до висине планираних средстава у буџету Града Београда. 

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-205/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу 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, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута града Београда („Службе-
ни 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, 
УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРА-
НЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕ-
БОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА, ОП-
ШТИНА ВРАЧАР, ЗА ДЕО БЛОКА 137, ИЗМЕЂУ УЛИЦА 
БРАНИЧЕВСКЕ, СТОЈАНА ПРОТИЋА, ПОДГОРИЧКЕ 

И ДУБЉАНСКЕ

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне 

регулације дела Врачарског платоа између улица Катани-
ћеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела 
дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, 
Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Вра-
чар („Службени лист Града Београда”, брoj 1/06) и Измена 
и допуна плана детаљне регулације дела Врачарског платоа 
између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, уну-
трашње границе парцела дуж парне стране Шуматовач-
ке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре 
Станковића за део блока између улица Браничевске, Сто-
јана Протића, Подгоричке и Дубљанске, градска општина 
Врачар („Службени лист Града Београда”, брoj 85/19), за део 
блока 137 (КП 1851 КО Врачар), између улица Браничевске, 
Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске (у даљем тексту: 
Измене и допуне плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Врачар, део блока између улица Браничевске, Стојана Про-
тића, Подгоричке и Дубљанске (КП 1851 КО Врачар), са ве-
зама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, одно-
сно планиране мреже, површине 9 a 81 m2.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана де-

таљне регулације представљају План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, 
бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у 
оквиру предложене границе плана налази у површинама 
намењеним за мешовите градске центре (М4 – зона мешо-
витих градских центара у зони више спратности) и План 
генералне регулације система зелених површина Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 110/19), према коме 
у оквиру обухвата предметног плана нема јавних зелених 
површина.

Члан 4.
Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулаци-

је је измена и допуна важећег плана у погледу међусобног 
усклађивања урбанистичких параметара дефинисаних ва-
жећим планом и корекције правила уређења и грађења, 
како би се заокружила започета трансформација непосред-
ног окружења Светосавског платоа на углу улица Брани-
чевске и Стојана Протића.

Члан 5.
За потребе израде измена и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Врачар, у делу који је обу-
хваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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) 
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се предузећу Falcon Group d.o.o. Београд, Палмира 
Тољатија 20, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 
шест месец и од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће предузеће Falcon Group d.o.o. Београд, 
Палмира Тољатија 20.

Члан 9.
Измене и допуне плана детаљне регулације биће изло-

жене на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бео-
града.

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Врачар.

Измене и допуне плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Врачар.
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Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину донео је заменик начелника 
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-7/20 од 10. марта 
2020. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна Плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП Урбанистички завод Београда, обрађивача пла-
на и Градске општине Врачар (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-177/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу 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, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Гра да Београда („Службе-
ни 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛОЈА ЂАКА, МИХАИЛА АВРА-
МОВИЋА, БАЈЕ ПИВЉАНИНА, ВЕЛИСАВА ВУЛОВИ-
ЋА И КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 21446 КО САВСКИ ВЕ-

НАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, Баје Пи-
вљанина, Велисава Вуловића и катастарске парцеле 21446 
КО Савски венац, Градска општина Савски венац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Савски венац, блок 
оивичен регулацијама улица: Милоја Ђака, Михаила Авра-
мовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и границом 

катастарске парцеле 21446 КО Савски венац, са везама сао-
браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-
ране мреже, површине око 3,5 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају План генералне регулације грађевинског по-
дручја јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених 
површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19).

У складу са Планом генералне регулације грађевинског 
подручја јединице локалне самоуправе – Град Београд, це-
лине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17), подручје у оквиру предложене грани-
це плана налази се у површинама планираним за површине 
јавних намена: површине за објекте и комплексе јавних слу-
жби (Ј1 – предшколске установе) и површине осталих наме-
на: становање и стамбено ткиво (зона С1 – зона породичног 
становања у формираним градским блоковима у централ-
ној и средњој зони града).

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), у оквиру предложене границе плана нема планира-
них јавних зелених површина.

Члан 4.
Циљ израде Плана је преиспитивање планираног реше-

ња дефинисаног важећим Регулационим планом просторне 
целине Дедиње („Службени лист Града Београда”, број 1/00), 
усаглашавање урбанистичких параметара из Регулационог 
плана са Планом генералне регулације грађевинског подру-
чија седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, 
целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17), као и дефинисање правила уређења 
и грађења у складу са могућностима предметног простора, 
планским и другим условљеностима.

Члан 5.
За потребе израде Плана потребно је прибавити ката-

старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Савски венац, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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) садржајем Плана детаљне регулације ће се обухва-
тити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;
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– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Предузе-
ћу за пројектовање и инжењеринг „МN group” д.о.о. 11000 
Београд, Цара Николаја II 42, које је дужно да нацрт плана 
изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Друштво за инжењеринг и услуге „Мillennium Property 
Management” д.о.о., Београд, Војводе Степе 390.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-9/20 од 
16. марта 2020. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општи-
не Савски венац (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-178/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 11. КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ, ОПЛЕНАЧ-
КЕ, ЉУБОМИРА ИВКОВИЋА ШУЦЕ, СРЕТЕНА МЛАДЕ-
НОВИЋА МИКЕ И СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубоми-
ра Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар 
Јанка Вукотића, Градска општина Раковица (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Раковица, блок из-
међу улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира 
Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јан-
ка Вукотића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,3 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају План генералне регулације грађевинског по-
дручја 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 је подручје у окви-
ру предложене границе плана планирано за површине 
намењене за објекте и комплексе јавних служби (Ј3-сред-
њошколске установе и Ј6-установе примарне здравствене 
заштите), површине намењене за верске објекте и комплек-
се и површине за комерцијалне садржаје (К3-зона комерци-
јалних садржаја у зони ниске спратности) и План генералне 
регулације система зелених површина Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, број 110/19), према коме у оквиру 
обухвата предметног плана нема јавних зелених површина.

Члан 4.
Циљ израде Плана је преиспитивање решења датих важе-

ћим Регулационим планом насеља Кијево–Кнежевац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00), односно пренамена 
дела блока планираног за површине јавне намене (објекте и 
комплексе јавних служби) у површине за становање, у складу 
са постојећим начином коришћења земљишта. 

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација), као 
и инжењерскогеолошки елаборат, у аналогном и дигитал-
ном облику, за катастарску општину Раковица, у делу који 
је обухваћен границом плана.
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Члан 6.
У складу са чланом 28. 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) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
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 12 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Раде Јакшић, Београд, 11. крајишке дивизије 52г, испред 
Групе грађана.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативном 
гласилу Градске општине Раковица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Раковица.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-6/20 од 
10. марта 2020. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-

ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и Градске општине Раковица (по 
једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-179/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА БЛО-
КОВЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА СТАРЦА ВУЈАДИНА И СТА-
НИСЛАВА СРЕМЧЕВИЋА (Б15, Б16, Б21 – Б23, Ц18, Ц22 
– Ц26), ЗА БЛОК Ц24, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације Булевара краља Александра за блокове између 
улица Старца Вујадина и Станислава Сремчевића (Б15, Б16, 
Б21 – Б23, Ц18, Ц22 – Ц26) за блок Ц24, Градска општина 
Звездара (у даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Звездара, блок Ц24 (између улица Гвоздићева, Врањска, 
Трајка Стаменковића и Светомира Николајевића) дефини-
сан Планом детаљне регулације Булевара краља Алексан-
дра за блокове између улица Старца Вујадина и Станислава 
Сремчевића (Б15, Б16, Б21 – Б23, Ц18, Ц22 – Ц26), („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 34/03), са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 1,4 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представљају План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се на подручју у обу-
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хвату Измена и допуна плана детаљне регулације планирају 
површине намењене за становање (С5 – зона вишепородич-
ног становања у формираним градским блоковима) и План 
генералне регулације система зелених површина („Службе-
ни лист Града Београда”, број 110/19), према коме у оквиру 
обухвата предметних Измена и допуна плана нема јавних 
зелених површина.

Члан 4.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарске подлоге, топо-
графске подлоге и катастар подземних инсталација у ди-
гиталном облику, за катастарску општину Звездара, у делу 
који је обухваћен границом Измена и допуна плана.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме ло-
кације, непосредног и ширег окружења, као и постојећих и 
планираних инфраструктурних веза, нађе оптимално про-
сторно-програмско решење које ће представљати реалан и 
економски оправдан оквир за изградњу објеката.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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, 
9/20) садржајем Измена и допуна плана детаљне регулације 
ће се обухватити: 

– граница измена и допуна плана и обухват грађевин-
ског подручја, подела простора на посебне целине и зоне;

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Бео-
град, Захумска 34, које је дужно да Нацрт измена и допуна 
плана изради у року од десет месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће предузеће „Конзум” д.о.о. Београд, 
Трајка Стаменковића 4.

Члан 9.
Измене и допуне плана детаљне регулације биће изло-

жене на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бео-
града.

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Звездара.

Измене и допуне плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10). Решење о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину донео је заменик начелника 
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-8/20 од 10. марта 
2020. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и диги-
талном облику који ће се по овери чувати код Скупштине 
града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове (два примерка) и један при-
мерак оригинала у дигиталном облику за потребе Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 7 
(седам) примерака копија у аналогном и дигиталном обли-
ку за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача 
плана и Градске општине Звездара (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 350-180/20-С, 29. маја 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. маја 
2020. године, на основу члана 46. 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, 37/19 
и 9/20) и члана 31. 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИ-
ФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за гаси-

фикацију делова општине Раковица, Градска општина Рако-
вица (у даљем тексту: Плана детаљне регулације)
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Члан 2.
Оквирна граница плана обухвата површине ширег ко-

ридора саобраћајница Патријарха Димитрија, Ослободиоца 
Раковице, Улице Ослобођења, Патријарха Павла, Вукасови-
ћеве, Борске, Пере Велимировића, делове насеља Миљако-
вац и индустријску зону Раковице, а у свему према графич-
ком прилогу „Предлог границе Плана детаљне регулације”, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже површине око 89,26 hа.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације за 

гасификацију делова општине Раковица, Градска општина 
Раковица, представљају План генералне регулације грађе-
винског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17) и План генералне ре-
гулације система зелених површина Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата планиране су површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница и зелене површине и повр-
шине остале намене – површине за становање и објекте и 
комплексе јавних служби. 

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

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је решење гасо-

водне мреже и објеката мерно регулационих станица, де-
финисање јавног интереса као и омогућавање издавања 
локацијских услова и грађевинске дозволе за све планиране 
објекте и водове.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за КО Рако-
вица и КО Кнежевац – у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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 09/20) садржајем Плана детаљне регулације ће се обухва-
тити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, 
Беогроград, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
18 месеци од доношења Одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће „Millennium Team”, до.о., Београд, Војводе Сте-
пе 390. 

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Раковица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Раковица.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-12/2020 
од 25. маја 2020. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и Град-
ску општину Раковица, (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-181/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 12, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД И ЗЕМУН, ЗА ДЕО БЛОКА 10

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације дела блока 12, градске општине Нови Београд 
и Земун, за део блока 10 (у даљем тексту: Измена и допуна 
плана детаљне регулације)

Члан 2.
Оквирна граница плана обухвата површине планиране за 

инфраструктурне објекте и комплексе, на делу блока 10, на 
Новом Београду, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже површине око 35а.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљ-

не регулације дела блока 12, градске општине Нови Београд 
и Земун за део блока 10 представљају План генералне ре-
гулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17) и План 
генералне 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 планиране су 
површине јавне намене – зелене површине, којима су ком-
патибилнe намене површине за инфраструктурне објекте и 
комплексе.

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), на предметној локацији нису планиране јавне зеле-
не површине. 

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је потреба за усклађивањем Плана детаљне регулације дела 
блока 12, градске општине Нови Београд и Земун („Службе-
ни лист Града Београда”, број 98/17) и посебних захтева за 
објекат канализационе црпне станице, неопходно је планом 
дефинисати нова правила изградње, уклапање технолошких 
и геолошких захтева за објекат црпне станице у планирано 
окружење као и дефинисање зона изградње и правила за 
обликовање објекта у оквиру површина за инфраструктур-
не објекте и комплексе.

Члан 5.
У складу са чланом 51б. Закона о планирању и изград-

њи („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 83/18) примени-
ће се скраћени поступак израде измена и допуна плана де-
таљне регулације.

Члан 6.
За потребе израде Измене и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за Градску општину Нови Београд, у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 7.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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 09/20) садржајем Измена и допуна плана детаљне регула-
ције ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 8.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжење-
ринг – „Урбанистички центар”, Топличин венац 11/II, Бео-
град, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради 
у року од 12 месеци од доношења Одлуке.

Члан 9.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће привредно друштво „Развој блок 12” д.о.о. из Београда, 
улица Прегревица бр.4, Земун, Београд.

Члан 10.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда.

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Нови Београд.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 11.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 



Број 65 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. мај 2020.

процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14/2020 од --------.2020. године.

Члан 12.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градску општину Нови Бео-
град, (по једна копија).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у Службеном листу Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 350-182/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
маја 2020. године, на основу 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРАЋЕ КРСМА-
НОВИЋ, ТРАВНИЧКЕ И КАРАЂОРЂЕВЕ, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради плана детаљ-

не регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, 
Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, брoj 115/19), (у даљем 
тексту: Одлука о измени одлуке о изради Плана детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Мења се члан 8. Одлуке о измени одлуке о изради Плана 

детаљне регулације тако да гласи:
„Средства за израду Плана детаљне регулације обез-

бедиће предузеће „Posh некретнине” д.о.о., Београд, Кнеза 
Милоша 68.

Члан 3.
Остали чланови Одлуке о измени одлуке о изради Пла-

на детаљне регулације остају непромењени.

Члан 4.
Ова одлука о измени одлуке о изради Плана детаљне ре-

гулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-257/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. маја 
2020. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 31. Статута Града Београ-
да („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), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕ-
ЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВСКЕ, НЕМАЊИ-
НЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА САВСКИ ВЕНАЦ 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А) ОПШТИ ДЕО

1. Полазне основе

Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за 
подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањи-
не и Светозара Марковића, Градска општина Савски ве-
нац (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) приступило 
се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана де-
таљне регулације за подручје између улица: Краља Мила-
на, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска 
општина Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
брoj 138/19), на иницијативу Југословенског драмског позо-
ришта, Улица Краља Милана 50, Београд, упућену Секрета-
ријату за урбанизам и грађевинске послове под бројем 350-
1770/19 од 8. новембра 2019. године.

Циљ израде Измена и допуна плана је измена графичког 
дела плана детаљне регулације за подручје између улица: 
Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Маркови-
ћа, Градска општина Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, број 11/19), односно корекција граница грађе-
винских парцела факултета музичке уметности (Ј4-1) и Ју-
гословенског драмског позоришта (Ј9-1).

2. Обухват плана
(Граница плана је приказана у свим графичким прилозима)

Граница Измена и допуна плана једнака је граници Пла-
на детаљне регулације за подручје између улица: Краља Ми-
лана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска 
општина Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 11/19). Обухвата део територије КО Савски венац де-
финисане између регулација улица: Краља Милана, Ресав-
ске, Немањине и Светозара Марковића и износи око 3,5 ha.
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3. Правни и плански основ
(Одлука је саставни део документације плана)

Правни основ за израду и доношење плана садржан је у 
одредбама:

– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), 

– Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Слу-
жбени гласник РС”, број 32/19), 

– Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регу-
лације за подручје између Улица: Краља Милана, Ресавске, 
Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Сав-
ски венац („Службени лист Града Београда”, број 138/19).

Плански основ за израду и доношење Плана представља 
План генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине 
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) (у даљем тексту: План генералне регулације) 
и План генралне регулације система зелених површина Бео-
града („Службени лист Града Београда”, број 110/19).

4. Општа правила уређења и грађења 

4.1. Урбанистичке мере заштите простора и објеката

4.1.1. Заштита од елементарних и других већих непогода и 
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

Мења се и допуњује први став поглавља 2.1.4. Заштита 
од елементарних и других већих непогода и просторно – 
плански услови од интереса за одбрану земље, бројем 87/18 
„Службеног гласника РС” Закона о заштити од пожара. 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

1. Однос према постојећој планској документацији
(Подаци о постојећој планској документацији су саставни 

део документације плана)

Ступањем на снагу овог плана стављају се ван снаге гра-
фички прилози Плана детаљне регулације за подручје изме-
ђу улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара 
Марковића, Градска општина Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, број 11/19) и мења се и допуњује поглавље 
2.1.4 Заштита од елементарних и других већих непогода и 
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље.

Саставни део овог плана су:

I. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. Постојећа намена површина Р 1:500
2. Планирана намена површина  Р 1:500 
3. Регулационо-нивелациони план са аналитич-

ко-геодетским елементима за обележавање
Р1:100/500 

4. План грађевинских парцела са смерницама 
за спровођење

Р 1:500 

5. Водоводна и канализациона мрежа и објекти Р 1:500 
6. Електроенергетска и телекомуникациона 

мрежа и објекти
Р 1:500 

7. Топловодна мрежа и објекти Р 1:500 
8. Синхрон-план Р 1:500 
9. Инжењерско-геолошка карта терена Р 1:500

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Регистрација предузећа
2. Лиценца и изјава одговорног урбанисте
3. Одлука о изради плана
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађе-

винске послове
5. Извештај о јавном увиду
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја 

на животну средину
8. Подаци о постојећој планској документацији
9. Програмски задатак
10. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради 

плана
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-172/20-С, 29. маја 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, 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 члана 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, 37/19 и 09/20) 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), за-
меник 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 ДЕЛА БЛОКА 
12, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН, ЗА 

ДЕО БЛОКА 10

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције дела блока 12, Градске општине Нови Београд и Земун, 
за део блока 10 (у даљем тексту: Измена и допуна Плана де-
таљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се предузећу „Урбанистички центар доо Београд”, 
Топличин венац 11/II, које је дужно да Нацрт Измена и до-
пуна плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће привредно друштво „Развој блок 12 
„ д.о.о., из Београда, улица Прегревица 4, Земун.

4. Оквирна граница Измена и допуна плана обухвата 
површине планиране за инфраструктурне објекте и ком-
плексе, на делу Блока 10, на Новом Београду, са везама сао-
браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-
ране мреже површине око 35 а.

5. Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације ће се утврдити приликом израде и верификације 
Нацрта Измена и допуна плана.



Број 65 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. мај 2020.

6. Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-
таљне регулације дела блока 12, градске општине Нови Бео-
град и Земун („Службени лист Града Београда”, број 67/18), 
за део блока 10, представљају 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) и План генералне 
регулације система зелених површина Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, број 110/19).

7. Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Измена и допуна плана планира-
не су површине јавне намене – зелене површине, којима су 
компатибилна намене површине за инфраструктурне објекте 
и комплексе.

8. Према Плану генералне регулације система зелених 
површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), на предметној локацији нису планиране јавне зеле-
не површине.

9. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је потреба за усклађивањем Плана детаљне регулаци-
је дела Блока 12, градске општине Нови Београд и Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 98/17) и посебних 
захтева за објекат канализационе црпне станице и са тим у 
вези неопходно је планом дефинисати нова правила изград-
ње, уклапање технолошких и геолошких захтева за објекат 
црпне станице у планирано окружење као и дефинисање 
зона изградње и правила за обликовање објекта у оквиру 
површина за инфраструктурне објекте и комплексе.

10. У оквиру намене простора Измена и допуна плана 
детаљне регулације нису планирани будући развојни про-
јекти одређени прописима којима се уређује процена ути-
цаја на животну средину.

11. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Град-
ске управе града Београда, узимајући у обзир податке наведене 
у овом Решењу, утврдио је да Измена и допуна Плана детаљне 
регулације не представљају оквир за одобравање будућих ра-
звојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује 
процена 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).

12. 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 при-

ступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана 
детаљне регулације дела блока 12, Градске општине Нови Бео-
град и Земун, за део Блока 10, која је у процесу доношења.

Оквирна граница Измена и допуна плана обухвата повр-
шине планиране за инфраструктурне објекте и комплексе, 
на делу блока 10, на Новом Београду, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже површине око 35а.

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

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се предузећу „Урбанистички центар”, Топлички ве-
нац бр.11/II, Београд, које је дужно да Нацрт измена и до-
пуна плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Средства за израду Измена и допуне плана детаљне ре-
гулације обезбедиће привредно друштво „Развој блок 12 „ 
д.о.о. из Београда, Прегревица 4, Земун.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, има-
јући у виду планирану намену којом нису планирани буду-
ћи развојни пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине (V-04 број: 501.3-5/2020 
од 24. фебруара 2020. године) утврдио је да предметне Изме-
на и допуна плана детаљне регулације не представљају оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката одређених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Зако-
на о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-10/20 од 13. марта 2020. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
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. 501.3-40/2020 oд 17. марта 2020. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис арх.бр: 14070, број I 
4-1/625 од 17. марта 2020. године), Завод за заштиту приро-
де (допис 03 број 020-740/2 од 25. марта 2020. године) и ЈКП 
„Зеленило – Београд” (дописи бр. 7078/1 од 25. марта 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. 350.14-10/2020, 30. марта 2020. 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 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, 
37/19 и 09/20) 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 Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА 

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за гасификаци-
ју делова општине Раковица, Градска општина Раковица (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке 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. Оквирна граница плана обухвата површине ширег ко-
ридора саобраћајница Патријарха Димитрија, Ослободиоца 
Раковице, Улице ослобођења, Патријарха Павла, Вукасови-
ћеве, Борске, Пере Велимировића, делове насеља Миљако-
вац и индустријску зону Раковице, а у свему према графич-
ком прилогу „Предлог границе Плана детаљне регулацијe”, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже површине око 89,26 hа.

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

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
за гасификацију делова општине Раковица, Градска општи-
на Раковица, представљају План генералне регулације гра-
ђевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17) и План генералне ре-
гулације система зелених површина Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата планиране су површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница и зелене површине и повр-
шине остале намене– површине за становање и објекте и 
комплексе јавних служби. 

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

5. Циљ израде Плана детаљне регулације је решење га-
соводне мреже и објеката мерно регулационих станица, 
дефинисање јавног интереса као и омогућавање издавања 
локацијских услова и грађевинске дозволе за све планиране 
објекте и водове.

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

7. 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 
детаљне 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.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „Millennium Team”, д.о.о., Београд, Војводе 
Степе 390. 

9. 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 Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 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 
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 09/20).

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

О б р а з л оже њ е
Изради предметног Плана детаљне регулације присту-

пиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регула-
ције за гасификацију делова општине Раковица, Градска оп-
штина Раковица, 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. 501.3-144/2019 од 4. новембра 
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 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.
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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 члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-12/2020 од 15. априла 
2020. 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 ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-49/2020 oд 4. маја 2020. године), Завод за зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 020-1115/2 од 25. маја 2020. 
године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис 

бр. I4-1/919/20/1 од 18. маја 2020. године од 19. августа 2019. 
године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи бр. 9849 од 14. 
маја 2020. године) доставили су мишљења у којима наводе 
да се може донети Решење 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. 350.14-12/2020, 25. маја 2020 године

Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о давању сагласности на прописе и дру-
ге акте из надлежности Скупштине града Београда 
које је Градско веће града Београда донело за време 
ванредног стања  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о важењу прописа и других аката из надле-
жности Скупштине града Београда које је Градско веће 
града Београда донело за време ванредног стања  – – –  2

Одлука о измени Одлуке о утврђивању катего-
рија корисника који плаћају субвенционисану цену 
комуналних услуга  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о измени и допуни Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом у граду Београду – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о осни-
вању „Слободне зоне Београда” – – – – – – – – – – –  6

Одлука којом се Секретаријат за јавни превоз 
одређује за представника града Београда у Ме-
ђународној асоцијацији за јавни превоз (Union 
Internationale des Transports Publics – UITP)  – – – –  6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације дела Врачарског платоа између улица: 
Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, 
Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве 
и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока 
137, између улица Браничевске, Стојана Протића, 
Подгоричке и Дубљанске– – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Авра-
мовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и ка-
тастарске парцеле 21446 КО Савски венац, Градска 
општина Савски венац– – – – – – – – – – – – – – – –  8

Страна

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: 11. крајишке дивизије, Опле-
начке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младе-
новића Мике и Сердар Јанка Вукотића, Градска оп-
штина Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације Булевара краља Александра за бло-
кове између улица Старца Вујадина и Станислава 
Сремчевића (Б 15, Б 16, Б 21 – Б 23, Ц 18, Ц 22 – Ц 
26) за блок Ц 24, Градска општина Звездара  – – – –  10

Одлука о изради плана детаљне регулације за га-
сификацију делова општине Раковица, Градска оп-
штина Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације дела блока 12, Градске општине Нови 
Београд и Земун, за део Блока 10  – – – – – – – – – –  13

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације за блок између улица: Браће Крсма-
новић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Измене и допуне Плана детаљне регулације за 
подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, 
Немањине и Светозара Марковића, Градска општи-
на Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину измена и допуна 
Плана детаљне регулације дела Блока 12, Градске оп-
штине Нови Београд и Земун, за део Блока 10  – – – – 15

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину плана детаљне ре-
гулације за гасификацију делова општине Раковица, 
Градска општина Раковица  – – – – – – – – – – – – –  16
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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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