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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 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 ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАНИЧЕВСКЕ, СТОЈАНА ПРОТИЋА, ПОДГОРИЧКЕ И ДУБЉАНСКЕ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне 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 између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске (у
даљем тексту: Изменe и допунe плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 56, који је дужан да Нацрт плана
изради у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу
одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне
регулације обезбедиће предузеће AL-DANUBE GENERAL
CONSTRACTING CO LTD, Ирак, Багдад, Карада 929, ст. 2, бр. 13.
4. Измене и допуне плана детаљне регулације се односе
на измену текстуалног дела Плана детаљне 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 („Службени лист
Града Београда“ бр. 1/06), у складу са чланом 48. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14 и 83/18).

Цена 265 динара

5. У оквиру намене простора Измена и допуна плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да Изменe и допунe плана детаљне регулације не представљаjу оквир за одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Oбразложење
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
плана детаљне 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 између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске.
Измене и допуне плана детаљне регулације се односе на
измену текстуалног дела Плана детаљне 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 („Службени лист Града
Београда”, број 1/06), у складу са чланом 48. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18).
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 56, који је дужан да Нацрт плана
изради у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу
одлуке о изради плана.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће AL-DANUBE GENERAL
CONSTRACTING CO LTD, Ирак, Багдад, Карада 929, ст. 2, бр. 13.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3163/2018 од 20. новембра 2018. године) утврдио је да предметнe Измене и допуне плана детаљне регулације не представљаjу оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на

Број 15 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

животну средину и не подлежу обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/19 од 5. фебруара 2019.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-11/2019 oд 13. фебруара 2019. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 6803/1 од
18. фебруара 2019. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-431/2 од 14. фебруара 2019. године)
и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 3901/1 од 28. фебруара
2019. 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 послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-2/19, 28. фебруара 2019. године
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тобра 2018. године, („Службени лист Града Београда”, број
98/18 од 11. октобра 2018), у члану 8. у табели са називима радних места и коефицијентима у делу Одељење ДДД,
бришу се речи и бројеви (коефицијент): „лекар епидемиолог 2.52”
У члану 8. Колективног уговора у табели са називима
радних места и коефицијентима у делу Прихватилиште за
смештај животиња Ресник после броја 6. и речи: „хигијеничар комуналне зоохигијене у хируршкој сали 1.70” додаје се
број 7. и речи: „административни радник”, 1.76.
Члан 2.
У члану 24. Колективног уговора став 1. алинеја 1. речи
и бројеви: „за 10 година – 0,75% просечне зараде у предузећу” замењују се речима и бројевима: „за 10 година – 0,75
просечне зараде у предузећу.
Члан 24. Колективног уговора допуњује се ставом 2. који
гласи:
„Право на јубиларну награду има запослени код послодавца и правних претходника послодавца”.
Члан 3.
У свему осталом одредбе Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”,
број: 03-3548/1 од 4. октобра 2018. године, остају непромењене.

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

Члан 4.
Овај анекс ступа на снагу и примењује се даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и
биће објављен у „Службеном листу Града Београда”.

На основу чл. 247. и 248. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС и 113/17),
Директор ЈКП „Ветерина Београд”, Синдикална организација ВУ „Ветерина Београд,” и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”
Број 03-648/1
Београд, 21. фебруара 2019. године
Директор
др вет. мед. Будимир Грубић, ср.

А Н ЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНО
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
Члан 1.
У колективном уговору код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”, број: 03-3548/1 од 4. ок-

За Синдикалну организацију
ВУ „Ветерина Београд”
Београд, 21. фебруара 2019. године
др вет. мед. Милорад Ђорђевић, ср.
Град Београд
Г број 4011-7033/18
Београд, 6. марта 2019. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
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САДРЖАЈ
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне 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 између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске – – – – – – – – – – – –
Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”– – – – – – – – – –

Страна

1
2
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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

