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GRADA BEOGRADA
Година LXV Број 91

22. октобар 2021. године

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о 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, 09/20 и 51/21) 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 урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ,
ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ ЗА КОМПЛЕКС „ЗМАЈ”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације
за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду,
Земуну и Сурчину, за комплекс „Змај”, Градска општина Земун (у даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном Изменама и допунама плана детаљне
регулације, значај и карактеристике Измена и допуна плана детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних
садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима
за одређивање могућих значајних утицаја Измена и допуна
плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући
у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије Градске општине Земун, блок између Булевара Арсенија Чарнојевића, саобраћајнице С20, комплекса фабрике Грмеч, железничке пруге и
колоније „Б” фабрике Змај, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 19,05 hа.
4. Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16,
69/17 и 97/17), према коме су у граници обухвата плана
планиране површине јавних намена: мрежа саобраћајни-
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ца и површине за објекте и комплексе јавних служби (Ј3 –
средњошколске установе) и површине осталих намена: П2
– зона привредно – комерцијалне делатности и
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме су у граници обухвата плана планиране шуме и
шумско земљиште.
5. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације је преиспитивање могућности планиране изградње дефинисане важећим Планом детаљне регулације за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну
и Сурчину („Службени лист Града Београда”, број 61/09) и
усклађивање са параметрима дефинисаним Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
6. Стратешком проценом утицаја Измена и допуна плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. О извршеној стратешкој процени утицаја Измена и
допуна Плана детаљне регулације на животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе
утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну 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 спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
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(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 средину
Плана детаљне регулације део је документације која се прилаже уз План.
8. Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „Bureau Cube Partners” д.о.о., Београд,
Хумска 6, које је дужно да Нацрт плана изради у року од седам месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства
за израду измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће привреднa друштва AFI ZMAJ WEST DOO, Београд,
Омладинских бригада 88–90 и АFI MANAGEMENT DOO,
Београд, Омладинских бригада 88–90.
9. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука
које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт измена и
допуна плана детаљне 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 9/20).
10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
плана детаљне регулације за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за комплекс
„Змај”, Градска општина Земун.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију Измена и допуна Плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући
развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број 501.3-16/2021
од 22. марта 2021. године, утврдио је да предметне Измене
и допуне плана детаљне регулације представљају оквир за

22. октобар 2021.

одобравање будућих развојних пројеката и подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину,
у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом Измена и допуна
Плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене,
разматраће се постојеће стање животне средине, утицај
планираних садржаја на микро и макро локацију, док се
неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром
да имплементација Измена и допуна плана детаљне регулације не може имати негативан утицај на животну средину
друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна плана детаљне регулације садржаће елементе из члана
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-17/21 од 5. јула 2021.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
број 501.3-73/2021 oд 5. августа 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број 48557/1, I4-1/1476/21
од 6. августа 2021. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 број 021-2468/2 од 20. августа 2021. године) и
ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 17641/1 од 23. августа
2021. године), и 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 послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-17/21, 24. августа 2021 године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. октобра 2021. године, на основу члана 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и
88/19), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Потврђује се мандат одборници Скупштине градске општине Лазаревац, изабраној на изборима одржаним 21. јуна
2020 године, Љубици Бјеличић, са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени).
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-205/2021, 13. октобра 2021. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. октобра 2021. године, на основу члана 24. тачка 16.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 4. Одлуке
о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територији градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, број 2/05), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за споменике и називе
тргова и улица Скупштине Града Београда, донела је

ОД Л У КУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КНЕЗУ ЛАЗАРУ ХРЕБЕЉАНОВИЋУ У ЛАЗАРЕВЦУ
Члан 1.
Подиже се споменик кнезу Лазару Хребељановићу у Лазаревцу.
Члан 2.
О реализацији ове одлуке стараће се Одбор за спровођење Одлуке образован у складу са Одлуком о подизању и
одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела
на територији градске општине Лазаревац.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-205/2021, 13. октобра 2021. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. октобра 2021. године, на основу члана 24. тачка 4.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 5. ст. 1. и 2.
Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча
и скулптуралних дела на територији Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 2/05), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КНЕЗУ ЛАЗАРУ ХРЕБЕЉАНОВИЋУ У ЛАЗАРЕВЦУ
I. Образује се Одбор за спровођење Одлуке о подизању
споменика кнезу Лазару Хребељановићу у Лазаревцу у следећем саставу:
1. Бојан Синђелић – дипл. менаџер, председник Скупштине – председник;
2. Вељко Михаиловић – дипл. правник, заменик начелника Управе – члан;
3. Весна Бабић, дипл. инжењер архитектуре – члан;
4. Тијана Срећковић, дипл. инжењер пејзажне архитектуре – члан;
5. Дарко Ђорђевић, дипл. инжењер архитектуре – члан;
6. Представник Министарства културе и информисања
РС – члан и
7. Представник Завода за заштиту споменика културе
Града Београда – члан.
II. Одбор одлучује и координира у свим пословима везаним за подизање споменика (утврђује локацију, услове њеног уређења, одлучује о начину израде решења за подизање
споменика и врши друге послове у складу са Одлуком).
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-205/2021, 13. октобра 2021. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. октобра 2021. године, на основу члана 48а. Закона
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 –
исправка, 6/20 и 47/21) и члана 24. тачка 6. Статута Градске
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се Милан Матијашић, правник из Лазаревца, дужности председника Надзорног одбора Центра за
културу Лазаревац, на лични захтев, закључно са даном доношења овог решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-205/2021, 13. октобра 2021. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. октобра 2021. године, на основу члана 24. тачка 6а.
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 31. став 1.
тачка 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст,
12/13, 45/2015 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ИЗ 2020. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из 2020. године, коју је Надзорни
одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац под бројем: 2640/3 донео на
седници одржаној 9. јуна 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-205/2021, 13. октобра 2021. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Председник Градске општине Обреновац 19. октобра
2021. године, на предлог Већа градске општине са седнице
одржане 19. октобра 2021. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16
и 88/19), члана 52. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 24. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 85/16), поступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 2566 од 18.
октобра 2021. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о четвртој измени Ценовника услуга ЈП СКЦ
„Обреновац”, број 2560 од 15. октобра 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ЧЕТВРТОЈ
ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
Спортско културни центар „Обреновац” број 2560 од 15.
октобра 2021. године о четвртој измени Ценовника услуга
предузећа.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са Одлуком на које се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 79, 19. октобра 2021. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

22. октобар 2021.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни
центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града
Београда”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног предузећа
Спортско-културни центар ,,Обреновац” бр. 2191 од 5. јула
2019. године (инт. преч. текст) и чл. 3, 21. и 27. Пословника
о раду Надзорног одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац” бр.
3698 од 22. новембра 2016. године, Надзорни одбор Јавног
предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, донео
је на 24. седници одржаној телефонским путем дана 15. октобра 2021. године следећу

ОДЛУКУ
1. Доноси се Четврта измена Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” у тексту који је саставни
део ове одлуке.
2. Четврта измена Ценовника ЈП Спортско-културни
центар „Обреновац” се доставља председнику ГО Обреновац на сагласност.
3. Четврта измена Ценовника ЈП Спортско-културни
центар „Обреновац” ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана давања сагласности.
4. Четврта измена Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” биће објављена на огласној табли предузећа.
Надзорни одбор
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2560, 15. октобра 2021. године
Председник
Страхиња Колашинац, ср.

ЧЕТВР ТА ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ”
Ценовник ЈП СКЦ „Обреновац” број 1577 од 26. маја 2020.
године, број 2910 од 23. октобра 2020. године, број 583 од 9. марта 2021. године и број 2475 од 8. октобра 2021. године се мења у
одељку I. ЗАКУПИ у ставки под редним бројем 45 и то у називу
и износу, а у одељку VII. БАЗЕНИ мења се у називу и износу у
ставки под редним бројем 26, тако да после измене гласи:
I. ЗАКУПИ
45. Почетна цена за закуп
две просторије у приземљу објекта „Палеж”
(површине 15,17 m² и
35,63 m²) у трајању од
најмање једне године
месечно 35.000,00 динара
VII. БАЗЕНИ
15. Комплет од 10 улазница
за рекреацију у води за
жене
комплет 2.000,00 динара
ПДВ је урачунат у цену, осим у случају када је посебно
наглашено да је цена без ПДВ-а.
Четврта измена Ценовника ЈП СКЦ „Обреновац” ступа
на снагу и примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2561, 15. октобра 2021. године
Директор
Иван Јегоровић, ср.

22. октобар 2021.
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ХРАМ СВЕТОГ
САВЕ
Приредили Владимир Рогановић
и Милеса Стефановић-Бановић

саиздаваштво са Храмом
Светог Саве, 23,5 х 29,5 цм,
240 страна, тврди повез,
ћирилица

Књига-албум посвећена Храму Светог Саве коју су приредили др Владимир Рогановић и др Милеса СтефаСтефа
новић-Бановић позива на упознавање са јединственим спомеником архитектуре и уметности нашег времевреме
на. Просветитељски карактер монографије омогућава њеном читаоцу да се упозна са читавим слојем не само
српске већ и целе савремене православне културе. Изванредно представљена фотографска грађа настала у
различитим етапама изградње Храма, чини читаоца саучесником у историји Храма Светог Саве у Београду:
симбола препорођеног Православља широм света.
Из Рецензије академика Зураба Церателија, председника Руске академије уметности

Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; e-mail: prodaja@slglasnik.com

Online куповина: www.slglasnik.com | www.klubglasnik.com
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ОСВЕТНИК
Радослав Ђ. Гаћиновић
НОВО!

22. октобар 2021.

Српски
револуционар
који је променио
ток историје!

4.400,00
РСД

Након својих књига о Младој Босни и
двотомне монографије о страдањима
српског народа у XX веку аутор се
изнова враћа овим темама, али
овога пута кроз студију о Владимиру
Гаћиновићу – идеологу једног од
најзначајних покрета и организација
на овим просторима и организатору
Сарајевског атентата. Кроз причу
о кратком и необично садржајном
животу Владимира Гаћиновића, аутор
је реконструисао политичку историју
у Босни и Херцеговини у другој
половини XIX и почетком XX века,
разматрао правна питања као што
је одговорност Краљевине Србије за
избијање Првог светског рата, али и
указао на шири контекст политичких
збивања у Европи у овом периоду.
„Само они који су познавали
унутрашњу борбу и развој Владимира
Гаћиновића и његов рад, подземан,
напоран и пун ризика, који су га
виђали како неиспаван и шутљив,
путује увек, који су, доцније, чули
како је у бањалучком процесу сваки
час бљеснуло његово име као нешто
мрско, светло и опасно, само они
знају за значење његово у нашем
ослобођењу.“
Иво Андрић

Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; e-mail: prodaja@slglasnik.com

Online куповина: www.slglasnik.com | www.klubglasnik.c
O
www.klubglasnik.com
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САДРЖАЈ
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације за подручје Привредне
зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину за комплекс „Змај”, градска општина Земун – – –

1

Акти градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о подизању споменика кнезу Лазару
Хребељановићу у Лазаревцу– – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Одбора за спровођење
Одлуке о подизању споменика кнезу Лазару Хребељановићу у Лазаревцу – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна

Страна
Решење о разрешењу председника Надзорног
одбора Центра за културу Лазаревац – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

ОБРЕНОВАЦ

3

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Четвртој измени Ценовника услуга са Одлуком – – – – – – – –

3

3

4

4
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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

