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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)

ЗЕМУН

– буџетска средства

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 47. и члана
63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 16. став
1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, број 131/19), I – ОПШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет Градске општине Земун за 2020. годину (у даљем
тексту: буџет) састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)

858.358.681,00

858.358.681,00
851.962.929,00

– сопствени приход

960.000,00

– донације и трансфери

5.435.752,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)

1.047.278.139,97

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)

1.011.768.709,17

– текући буџетски расходи

1.005.542.957,17

– расходи из сопствених прихода

790.000,00

– расходи из донација и трансфера

5.435.752,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
– текући буџетски издаци

35.509.430,80
35.339.430,80

– издаци из сопствених прихода

170.000,00

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

188.919.458,97

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

188.919.458,97

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година

188.919.458,97

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

188.919.458,97

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:
ОПИС

ИЗНОС

Нето финансирање

188.919.458,97

Примања од продаје финансијске имовине
Пренета средства из ранијих година

188.919.458,97.”

Члан 2.
У члану 2. износ „50.000.000,00” замењује се износом
„188.919.458,97”.

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2020. годину, у укупном износу 35.509.430,80 динара, исказују се у следећем прегледу:
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6

Назив капиталног пројекта
2
Зграде и грађевински објекти – Дом културе Батајница
Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање
Зграде и грађевински објекти – капитално одржавање спортских и рекреативних објеката
Машине и опрема – административна опрема, рачунарска
опрема
Опрема за јавну безбедност
Нематеријална умовина – лиценце

Преглед капиталних пројеката у 2020. години
Шифра програмШифра програма
ске активности/
Конто 3. ниво Конто 4. ниво
Пројекта
3
4
5
6
0602
1007
511
5113
0602
1016
511
5114
1301

Извор

2019– план

7
01,13
01

8
18.100.000,00
2.299.000,00

1001

511

5113

01

10.000.000,00

0602,1301,1502,0901 1008,0005,0001,1008

512

5122

01,13,04,15

2.510.430,80

512
515

5128
5151

01
13

2.000.000,00
600.000,00

укупно :

35.509.430,80

0602
0602

1008
1008
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
Опис

1
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порези
1.1. Порез на зараде
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности,
по решењу пореске управе
1.5.Порез на добра и услуге – ЛКТ
1.6. Накнада за коришћење јавних површина
2. Донације и трансфери
2.1.Текуће донације од међународних донација
2.2.Трансфери од других нивоа власти-Трезор Републике
2.2.1. Комесаријат за избеглице
– за исплату једнократних помоћи избеглих, прогнаних
и ИРЛ
2.3. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних
књига и изборна права
3. Други приходи
3.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина
3.2. Општинске административне таксе
3.3. Накнада за уређивање грађевинског земљишта
3.4. Приходи које својом делатношћу остваре органи
3.5. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
ПII ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)

I Ребаланс
2020. године

2
7
7
71
711
711
713

3
858.338.681,00
858.338.681,00
833.962.929,00
444.000.000,00
16.000.000,00
289.462.929,00

713
714
714
73
732

41.500.000,00
32.000.000,00
11.000.000,00
5.435.752,00
4.815.752,00

733

20.000,00

2
472
48
481
482
483
49
499
499
5
51
511
512
515
4+5

3
47.156.533,60
80.201.244,73
76.686.789,73
3.480.000,00
34.455,00
34.300.000,00
300.000,00
34.000.000,00
35.509.430,80
35.509.430,80
30.399.000,00
4.510.430,80
600.000,00
1.047.278.139,97”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна
средства

Структура %

2

3

4

1
070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

72.167.365,70

6,89

111

Извршни и законодавни органи

61.519.000,00

5,87

112

Финансијски и фискални послови

34.300.000,00

3,27

Опште услуге

437.856.650,02

41,81

15.509.920,00

1,48

733
74

600.000,00
18.460.000,00

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

742
742
742
742
743
745
77
771

960.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
500.000,00
500.000,00

330

Судови

291.800,00

0,03

360

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

300.000,00

0,03

3
7+3

188.919.458,97
1.047.278.139,97”

473

Туризам

38.422.073,28

3,67

560

Заштита животне средине некласификована
на другом месту

10.000.000,00

0,96

620

Развој заједнице

146.416.330,97

13,98

810

Услуге рекреације и спорта

34.500.000,00

3,30

820

Услуге културе

61.595.000,00

5,88

950

Образовање које није дефинисано нивоом

4.800.000,00

0,46

960

Помоћне услуге образовању
Укупно

Економска
класификација

Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

1
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца
1.3. Накнаде у натури
1.4. Социјална давања запосленима
1.5. Накнаде трошкова за запослене
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи
2. Коришћење роба и услуга
2.1. Стални трошкови
2.2. Трошкови путовања
2.3. Услуге по уговору
2.4. Специјализоване услуге
2.5. Текуће поправке и одржавање
2.6. Материјал
3. Пратећи трошкови задуживања
3.1. Пратећи трошкови задуживања
4.Трансфери осталим нивоима власти
4.1. Трансфери осталим нивоима власти
4.2. Остале дотације и трансфери
5. Социјална заштита из буџета

1
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
6. Остали расходи
6.1. Дотације невладиним организацијама
6.2. Порези, обавезне таксе и казне
6.3. Новчане казне и пенали по решењу суда
7.Средства резерве
7.1. Стална резерва
7.2. Текућа резерва
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
1. Основна средства
1.1. Зграде и грађевински објекти
1.2. Машине и опрема
1.3. Нематеријална имовина
УКУПНО

130

Члан 5.

Опис

2. март 2020.

I Ребаланс
2020. године

2
4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
444
46
463
465
47

3
1.011.768.709,17
313.300.727,00
249.942.527,00
43.458.200,00
9.220.000,00
3.900.000,00
950.000,00
5.830.000,00
485.147.203,84
52.603.852,53
2.250.000,00
133.024.383,64
68.145.800,00
215.344.330,97
13.778.836,70
200.000,00
200.000,00
51.463.000,00
30.000.000,00
21.463.000,00
47.156.533,60

129.600.000,00

12,37

1.047.278.139,97

100,00”

Члан 7.
У члану 8. став 1. износ „26.000.000,00” замењује се износом „34.000.000,00”, а у ставу 2. проценат „2,86%” замењује
се процентом „3,25%”.
Члан 8.
Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу
1.047.278.139,97 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета и средства на рачунима за посебне намене, на
рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– приходи из буџета у износу 851.962.929,00 динара –
извор финансирања 01;
– сопствени приходи буџетских корисника у износу
960.000,00 динара – извор финансирања 04;
– донације од међународних организација у износу
4.815.752,00 динара – извор финансирања 06;
– трансфери од других нивоа власти у износу 620.000,00
динара – извор финансирања 07;
– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 184.608.626,87 динара – извор финансирања 13;
неутрошена средства донација из ранијих година у износу 4.310.832,10 динара – извор финансирања 15.

2. март 2020.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 9.

Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и
гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9.
став. 3. одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање
Скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 14.225.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-1001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
1.350.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-1002: Међународна и међуопштинска сарадња, распоређене су апропријације у износу
1.130.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
– Пројекат 2101-1003: Локални избори 2020, распоређене су апропријације у износу 18.424.000,00 динара за трошкове спровођења локалних избора.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање
извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 26.390.000,00 динара за трошкове редовног рада
председника и Већа.
Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 352.803.849,00 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
35.620.000,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције.
– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
34.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 2.500.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-1006: Ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 1.189.800,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
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– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су
апропријације у износу 18.600.000,00 динара за извођење
радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу 14.343.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници распоређене су апропријације у износу 42.464.100,00
динара за текуће поправке.
– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и економски развој распоређене су апропријације у износу
6.700.000,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР у
циљу обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.
– Пројекат 0602-1016: Развој заједнице распоређене су
апропријације у износу 103.952.231,00 динара за побољшање услова живота и рада у Градској општини Земун, унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане Градске општине Земун у складу са законом,
Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО
Земун.
– Пројекат 0602-1017: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 10.000.000,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у
укупном износу од 23.612.535,00 динара за помоћ посебно
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале
помоћи социјално угроженом становништву.
– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
25.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
– Пројекат 0901-1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређена је апропријација у износу 18.800.000,00
динара за финансирање и подстицање развоја различитих
облика самопомоћи и солидарности у заједници.
– Пројекат 0901-1005: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апропријација у износу 244.000,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања.
– Пројекат 0901-1008: Оснаживање ромских породица
у Земуну у сврхе повећања запослености распоређена је
апропријација у износу 4.510.833,00 динара за финансирање
и подршку квалитета услова живота кроз повећање запослености ромских породица.
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 4.875.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области културе распоређена је апропријација у износу
22.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
из области културе.
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– Пројекат 1201-1003: Информисање распоређене су апропријације у износу 5.200.000,00 динара за финансирање јавног
обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.
– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 14.500.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 4.549.920,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 20.000.000,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика
са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укупном износу 2.600.000,00 динара за смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју у школама.
– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
22.000.000,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4км
од седишта школе распоређена је апропријација у износу
17.500.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и
њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређене су апропријације у
износу 1.000.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 36.500.000,00 динара за
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и
средњим школама на територији општине и веза са МУПом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност
саобраћаја на путевима.
– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за набавку
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часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ који се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног)
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
50.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др
Сима Милошевић”.
– Пројекат 2002-1009: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у износу
3.800.000,00 динара за награде ученицима који су освојили
награде на републичким и међународним такмичењима и
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.
Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање
месних заједница распоређене су апропријације у укупном
износу 10.960.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница.
Глава 3.3 – Туристичко-културни центар Градске општине Земун
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1004: Сталне манифестације од значаја
за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу 34.720.000,00 динара за трошкове одржавања сталних
манифестација од значаја за општину Земун.
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма распоређене су апропријације у укупном износу
21.582.074,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
– Пројекат 1502-1002: Туристичко културне манифестације распоређене су апропријације у укупном износу
16.840.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у
општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду.
Раздео 4 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво распоређене су апропријације у укупном износу 291.800,00 динара за редовне трошкове рада Општинског правобранилаштва.

Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска
активност и пројекат
Шифра

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној 2018.
години

Очекивана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност
у 2020.
години

Циљана
вредност
2021. години

Циљана
вредност
2022.
години

Извор 01

Остали
извори

Сви извори

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Назив

1

2

1502

Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

38.161.650
1. Усвојеност
и испуњење
циљева који
се односи на
промоцију и
развој туризма
на територији
ГО Земун

1. Усвојен
Програм рада
Туристичко-културног
центра ГО
Земун

1

1

1

1

1

2. Повећање
препознатљивости туристичко-културне понуде
општине

1. Број
сајмова

1

2

2

2

2

260.424

38.422.074
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Програмска активност: Управљање развојем
туризма
Туристичко
– културни
центар Земун
ГО Земун

1001
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3

1.Повећање
квалитета
туристичке
понуде и
услуге

4

1.Проценат
буџета који
се користи за
реализацију
програма
развоја
туризма

1. Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине

1. Број догађаја / сајмова
2. Број пропагандног
материјала

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

2

2

2

1. Унапређење
и промоција
туристичко
– културне
понуде града/
општине кроз
организацију
и реализацију
туристичо
– културних
манифестација

Проценат
буџета који
се издваја за
реконструкцију

2,07%

1,92%

0,00%

0,00%

13.700

13.919

13.994

13.994

Пројекат: Одржавање ( осим
капиталног)
основних школа

1. Број објекатака/школа
за децу са
посебним
потребама

11

11

0

0

11

12

21.321.650

260.424

21.582.074

0

0

0

16.840.000

0

16.840.000

0

0

0

109.400.000

25.000.000

134.400.000

2.600.000

0

2.600.000

10.000.000

12.000.000

22.000.000

2

0,00%

13.994

Пројекат: Смештај и исхрана
деце и ученика
са сметњама у
развоју
1. Повећање
доступности и
приступачности основног
образовања
кроз обезбеђење адекватног
смештаја и
услова за децу
са посебним
потребама

10

2,10%

Програм 9:
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ

Управа

1002

2,10%

9

4

1. Унапређење
и промоција
туристичко
– културне
понуде града/
1. Број
општине кроз
сајмова
организацију
и реализацију
туристичо
– културних
манифестација

1. Обу1. Потпуни
хват деце
обухват
основним
основним
образовањем
образовањем и ( располоваспитањем
живо према
полу)

1001

2,06%

8

Пројекат:
Реконструкција
и рестаурација Земунске
тврђаве

Туристичко
– културни
центар Земун
ГО Земун

2002

1,56%

7

Пројекат: Туристичко културне
манифестације

Туристичко
– културни
центар Земун
ГО Земун

1003

0,58%

6

Пројекат: Промоција туризма
Туристчки
центар Земун

1002

5

2. март 2020.

0

2. март 2020.
1

2

Управа

1003
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3
1. Побољшање услова за
боравак деце
у школским
установама

4
1. Проценат буџета
за текуће
поправке
школа

1. Превести
децу и ученике
1. Број линија
од куће до
школе и назад
2. Број корисника

9

5,59

5,01

2,10

1,10

1,10

6

8

4

4

4

600

800

700

700

700

1. Подстицај деце за
унапређење
знања и нивоа
постигнућа
ученика

1. Број
плаћених
трошкова
превоза у односу на број
поднетих
захтева школа за превоз
ученика

100%

100%

100%

100%

1. Број
1. Повећање
објеката у
безбедности
које је уведен
деце у и за вре- видео надзор
ме остварива- и одржавање
ња образовно конективваспитног рада ности видео
надзора

20

20

20

20

20

2. Едукација
и унапређење
безбедности
деце у саобраћају

16

16

16

16

16

1. Број школа
у којима је
спроведена
едукација

1. Број школа
1. Очување
којима се
традиционалчасопис
них вредности
испоручује
и историјског
у односу на
наслеђа језика,
укупан број
писма и иденшкола на
титета српског
територији
народа
општине

16

16

16

16

Пројекат: Награђивање ученика,
наставника и
професора

1. Побољшање услова
боравка деце у
предшколским
установама

1. Проценат буџета
за текуће
поправке

1,40

3,49

4,77

4,40

10

11

12

17.500.000

0

17.500.000

1.000.000

0

1.000.000

33.500.000

3.000.000

36.500.000

1.000.000

0

1.000.000

40.000.000

10.000.000

50.000.000

3.800.000

0

3.800.000

100%

16

Пројекат: Одржавање ( осим
капиталног )
дечјих вртића

Управа

1009

8

Пројекат: Светосавско звонце

Управа

1008

7

Пројекат:
Заштита и безбедност деце

Управа

1007

6

Пројекат:
Превоз ученика
на републичка
и међународна
такмичења

Управа

1006

5

Пројекат: Превоз деце и њихових пратилаца
ради похађања
предшколског
програма на
удаљености
већој од 2 km
и ученика ОШ
на удаљености
већој од 4 km од
седишта школе
и децe са сметњама у развоју
без обзира на
удаљеност места
становања од
школе
Управа

1005

Број 14 – 19

4,40

Број 14 – 20
1

2

Управа

0901

0001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3
1. Подстицај деце за
постизање
што бољих
резултата

2. март 2020.

4

5

6

7

8

9

1. Број
награђених
ученика –
носилаца
дипломе "Вук
Караџић"

218

220

250

250

250

2. Број
награђених
ученика који
су освојили
награде на
републичким
и међународним такмичењима

259

200

280

280

280

50

120

120

120

1. Подстицај
наставника
и професора
за постизање
што бољих
резултата

1. Број
награђених
наставника
и професора чији су
ученици на
републичким
и међународним
такмичењима
освојили
награде

1. Повећање
доступности
права и услуга
социјалне
заштите

1.Унапређење
положаја
грађана који
припадају
угроженим
групама
обезбеђивањем мера
материјалне
подршке

1. Унапеђење
заштите сиромашних

1. Број
корисника
једнократне
новчане
помоћи у
односу на
укупан број
грађана

0,025%

1,00%

0,025%

0,025%

0,025%

2. Број
корисница
једнократне
новчане
помоћи у
односу на
укупан број
грађана

0,025%

0,06%

0,025%

0,025%

0,025%

1. Број
грађана –
корисника
других мера
материјалне
подршке
(нпр. набавка
огрева и сл.)
у односу на
укупан број
грађана

0,015%

0,06%

0,015%

0,015%

0,015%

2. Број
грађанки –
корисница
других мера
материјалне
подршке
(нпр. набавка
огрева и сл.)
у односу на
укупан број
грађана

0,015%

0,05%

0,015%

0,015%

0,015%

Програм 11:
СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

250

200

200

200

11

12

45.544.000

26.623.368

72.167.368

1.300.000

22.312.535

23.612.535

200

Програмска
активност :
Јекнократне
помоћи и други
облици помоћи

Управа

10

2. март 2020.
1
1001

2
Пројекат :
Пројекти по
конкурсу у области социјалне
заштите
Управа

1004

Број јавних
конкурса у
односу на
претходни
период

5

1

6

1

7

3

8

3

9

1. Помоћ посебно осетљивим групама у
заједници

1. Број корисника

2.000

2.000

2.000,00

2.000,00

1. Подстицање
рађања уручењем новогодишње новчане
1. Број уручечеститке мајци
них честитки
прворођене
девојчице и
прворођеног
дечака

2

2

2

2

1. Оснаживање ромских
породица у
Земуну у сврхе
повећања
запослености

1. Број
радионица са
социјалним
радником

1

19

2. Број Рома
– учесника
радионица

30

30

Управа

1. Подстицање развоја
културе

2. Остваривање јавног
интереса из
области информисања

1. Број
примерака
локалних
штампаних
медија кји
доприносе
остваривању општег
интереса
у области
јавног информисања

11

12

25.000.000

0

25.000.000

18.800.000

0

18.800.000

244.000

0

244.000

200.000

4.310.833

4.510.833

56.435.000

10.360.000

66.795.000

2.000,00

2

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
1. Број грађана у граду/
општини у
односу на
укупан број
установа
културе
2. Укупан
број посетилаца на свим
културним
догађајима
који су одржани
3. Укупан
број чланова
удружења
грађана из
области
културе

10

3

Пројекат :
Оснаживање
ромских породица у Земуну у
сврхе повећања
запослености

Управа

1201

1. Побољшање
социјално
економских
услова живота
грађана

4

Пројекат :
Новогодишња честитка
прворођеној
девојчици и
прворођеном
дечаку

Управа

1008

3

Број 14 – 21

Пројекат : Фонд
"Мале Милице
Ракић из Батајнице"
Управа

1005

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

0.011

0.011

0.011

0.011

0.011

12.600,00

12.600,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

38.000,00

40.000,00

Број 14 – 22
1

2

1001

Проjeкат: Сталне манифестације

Управа

1002

5

6

7

8

9

1. Број
одржаних
сталних манифестација
од значаја
за општину
Земун

8

2

2

2

2

2. Број
натписа у
медијима

20

20

30

40

40

1. Подстицање развоју
културе

1. Број
објављених
конкурса ГО
Земун

1. Унапређење јавног
информисања
од локалног
значаја

1. Постојање
интернет
стране
општине,
број посета
интернет
стране и редовно обезбеђивање
информација
на интернет
страни

900.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

2. Број
издатих билтена општине
(штампани и
електронски)

3

4

4

4

4

3. Број конференција
за штампу и
других информативних
скупова

120

140

400

400

400

1

1

2

2

1. Промоција
културног
идентитета
Земуна

1. Број
одржаних
сталних манифестација
од значаја
за општину
Земун

6

6

6

6

2. Број
натписа у
медијима

20

20

20

20

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ

Управа

1. Обезбеђење услова
за бављење
спортом свих
грађана и грађанки града/
општине

10

11

12

4.875.000

0

4.875.000

16.000.000

6.000.000

22.000.000

1.600.000

3.600.000

5.200.000

33.960.000

760.000

34.720.000

14.150.000

24.899.920

39.049.920

2

Проjeкат: Сталне манифестације од значаја
за ГО Земун
Управа – Туристичко културни центар
Земун

1301

1. Промоција
културног
идентитета
Земуна

4

Пројекат : Информисање

Управа

1004

3

2. март 2020.

Пројекат:
Пројекти по
конкурсу у области културе
Управа

1003

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Број
спортских
организација
преко којих
се остварује
јавни интерес
у области
спорта

20

20

30

30

30

2. Број
спроведених акција,
програма и
пројеката
који подржавају активно
и рекреативно бављење
спортом

25

25

35

35

35

2. март 2020.
1

0002

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

9

2. Активно
партнерство
субјеката
омладинске
политике у развоју омладинске политике
и спровођењу
омладинских
активности,
као и у развоју
и спровођењу
локалних политика које се
тичу младих

1. % укључених младих у
омладинске
програме /
пројекте у
односу на
укупан број
младих у
локалној
заједници

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

1. Унапређење
предшколског
и школског
спорта

1. Број програма којима
се реализују
активности
школског
спорта

1

1

1

1

1

2.Проценат
деце која су
укључена
у школска
такмичења
у односу на
укупан број
деце

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

2800

4031

4000

4000

4000

3. Број деце
укључен у
спортске
активности
у односу на
укупан број
школске деце
Програмска
активност :
Спровођење
омладинске
политике

Управа

1001

1. Подршка
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности

1. Број
младих
корисника
услуга мера
омладинске
политике

1.500,00

1.650,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

2. Број
младих жена
корисника
услуга

750,00

800,00

900,00

900,00

900,00

Пројекат: Учешће у изградњи,
опремању и
одржавању
спортских
објеката
Стварање
услова за развој спортско
рекреативних
активности

0602

10

Програмска
активност:
Подршка
предшколском
и школском
спорту

Управа

0005

Број 14 – 23

1. Број
постојећих
објеката

25

23

23

23

1. Број донетих аката
органа и служби града/
општине

500

500

500

500

12

14.500.000

14.500.000

4.150.000

399.920

4.549.920

10.000.000

10.000.000

20.000.000

527.337.279 107.587.501

634.924.780

23

Програм 15:
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Одрживо
управно и
финансијско
функционисање града/
општине у
складу са надлежностима
и пословима
локалне самоуправе

11

500

Број 14 – 24
1

0001

2
Програмска
активност:
Функционисање локалне
самоуправе
и градских
општина

Управа ГО
Земун

0002

4

1.Број остварених услуга
градске/
општинске
управе
(укупан број
предмета
који су у
1. Функционитоку, број
сање управе
решења, дозвола, потврда и других
докумената
издатих
физичким
и правним
лицима)

5

12.000

6

12.000

7

12.000

8

12.000

9

1. Проценат
1. Обезбеђено
буџета града/
задовољавање
општине који
потреба и инесе користе
реса локалног
за трошкове
становништва
и планове
деловањем
рада/ промесних заједграме месних
ница
заједница
2. Степен
остварења
финансијских планова
месних
заједница
3. Степен
остварења
планова
рада/ програма месних
заједница

0,82

1,01

1,21

1,11

1,21

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11

12

324.584.391

28.219.458

352.803.849

10.960.000

0

10.960.000

291.800
1. Заштита
имовинских
права и интереса града/
општине

1. Број решених предмета
у односу на
укупан број
предмета на
годишњем
нивоу
2. Број
правних
мишљења
која су дата
органима
града/општине, стручним
службама
и другим
правним
лицима чија
имовинска и
друга права
заступа

700

500

0

0

0

60

60

0

0

0

Програмска
активност:
Инспекцијски
послови

Управа

10

12.000

Програмска
активност
Општинско
правобранилаштво
Општинско
правобранилаштво

0006

3

2. март 2020.

Програмска
активност:
Функционисање месних
заједница

Управа – Месне
заједнице

0004

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

35.620.000
1. Број реше1. Квалитетно них предмета
обављање
грађана у одинспекцијских носу на број
послова
примљених
предмета

3990/4200

4800/5000

4800/5000

4800/5000

4800/5000

291.800

0

35.620.000

2. март 2020.
1

2

0009

Програмска
активност:
Текућа буџетска
резерва

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

Број 14 – 25
9

10

11

12

34.000.000

0

34.000.000

300.000

0

300.000

2.500.000

0

2.500.000

300.000

0

300.000

100.000

600.000

700.000

1.189.800

0

1.189.800

Управа
0010

Програмска
активност:
Стална буџетска
резерва
Управа

1002

Пројекат: Обележавање верских
празника Бадњи
дан и Богојављење

Управа

1003

380

380

400

420

440

2. Број
пријављених
пливача за
Богојављенски крст

140

120

240

230

230

3. Број
пријављених
пливачица за
Богојављенски крст

4

5

4

4

4

1. Награђивање најбољих
радника у
државним
органима

1. Додела
награде
најбољем
полицајцу

12

12

12

12

12

2. Додела
награде
најбољем
ватрогасцу

12

12

12

12

12

Пројекат:
Финансирање
рада Одсека за
лична стања
грађана, вођење
матичних књига
и изборна права

Управа

1. Задовољавање потреба
грађана из
области
личних стања
грађана

2. Вођење
управног
поступка
у области
личних стања
грађана

1006

1. Број позваних грађана
на свечани
обред налагања бадњака

Пројекат: Награда "Полицајац
и ватрогасац
месеца"

Управа

1004

1. Неговање
традиционалних вредности
и очување духовне културе
наслеђа

Пројекат: Ванредне ситуације

1. Број издатих извода из
МКР

3.600

40.000

50.000

40.000

40.000

2. Број издатих извода из
МКВ

6.000

10.000

11.000

10.000

10.000

3. Број издатих извода из
МКУ

9.000

10.000

12.000

10.000

10.000

4. Број издатих уверења
о држављанству

25.000

30.000

25.000

25.000

1. Број уписа
у матичне
књиге

8.000

9.000

8.500

8.500

2. Број
обављених
венчања

1.000

1.100

1.100

1.100

3. Број управних предмета

1.000

1.300

1.300

1.300

Број 14 – 26
1

2

Управа

1007

6

7

8

9

0,45

0,20

0,13

0,13

0,13

1. Очување
вредности
објеката

1. Проценат
буџета за
изградњу и
одржавање
објеката

6,61

10,34

1,78

1,39

1. Побољшање
услова рада
органа ГО
Земун

1. Проценат
буџета за
одржавање
и набавку
опреме и нематеријалне
имовине

4,58

2,99

1,37

0,96

1. Уређени
сеоски, пољски и други
некатегорисани путеви

1. Број км
уређених
путева

20,00

10

10

10

1. Подизање
свести грађана
о заштити животне средине
и побољшању
услова живљења

Управа

50

50

50

50

50

2. Број
пријављених
учесника за
најлепшу
цветну алеју

50

50

50

50

50

10.000

10.000

10.000

10.000

12

12.600.000

6.000.000

18.600.000

9.743.000

4.600.000

14.343.000

22.464.100

20.000.000

42.464.100

200.000

0

200.000

6.700.000

0

6.700.000

10

1. Број
пријављених
учесника за
најлепши
Божићни
излог

1.Број издатих персонализованих
картица

11

0,96

Пројекат:
Канцеларија за
локални и економски развој
1.Унапређење
квалитета
живота грађана Земуна и
оживљавање
активности
привредних
субјеката који
послују на
територији
градске општине Земун,
институција из
области културе и уметности
и спортских
организација.

10

1,39

Пројекат:
Најлепши Божићни излог и
најлепша цветна
алеја

Управа

1014

1. Проценат
буџета за
отклањање
последица

5

Пројекат: Одржавање сеоских,
пољских и
других некатегорисаних путева
и одржавање
путних прелаза
на железници

Управа

1012

4

Пројекат:
Набавка и одржавање опреме
и набавка
нематеријалне
имовине

Управа

1010

3
1. Последице
ванредних
ситуација
сведених на
најмању меру

2. март 2020.

Пројекат:
Изградња и
одржавање објеката на којима
ГО има право
коришћења

Управа

1008
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10.000
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1016

2

5

6

7

8

9

50

30

30

30

30

1.Побољшање
услова живота
и рада у ГО
Земун

1.Заштита животне средине

1. Проценат
буџета за
улагање у
заштиту
животне
средине

1. Број донетих аката
органа и служби града/
општине

9,93

9,80

1,04

0,95

0,95

0,05

118

200

260

260

1. Функциони- 1. Број
сање локалне
седница
скупштине
скупштине

1. Функционисање извршних органа

Скупштина

38.168.043

103.952.231

10.000.000

10.000.000

60.935.000

584.000

61.519.000

14.225.000

0

14.225.000

26.390.000

0

26.390.000

1.350.000

0

1.350.000

1.130.000

0

1.130.000

260

10

10

10

10

10

70

70

70

70

70

1. Број седница извршних
органа

40

45

45

45

45

2. Број усвојених аката

180

220

250

250

250

2. Промоција
научног и
културног
стваралаштва
и привредног
и друштвеног
развоја
Пројекат:
Међународна и
међуопштинска
сарадња

1. Заједничка
литургија
и литија са
грађанима

12

0,05

Пројекат: Дан
општине и општинска слава
Крстовдан
1. Очување
историјског
наслеђа и
традиционалих верских
вредности

11

9,80

Програмска
активност:
Функционисање извршних
органа
Председник и
Веће ГО Земун

1002

6,80

Програмска
активност:
Функционисање
скупштине

2. Број усвојених аката

1001

2,49

Програм 16:
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Скупштина ГО
Земун

0002

10

65.784.188
1. Проценат
буџета за
улагање у
развој заједнице

1. Ефикасно
и ефективно
функционисање органа
политичког
система локалне самоуправе
0001

4
2. Број
привредних
субјеката
институција
у области
културе и
уметности
и спортских
организација

Пројекат: Заштита животне
средине

Управа

2101

3

Број 14 – 27

Пројекат: Развој
заједнице

Управа

1017
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1

1

1

1

1

2. Учешће
већег броја
грађана
Земуна

800

800

800

800

800

1. Додела
јавних признања

8

8

8

8

8

Број 14 – 28
1

2

Скупштина

1003
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3

4

5

6

7

8

9

1. Унапређење
сарадње са
збратимљеним
градовима
ради стварања
бољег пословног окружења
у општини

1. Број
манифестација у којима
учествује ГО

10

10

10

10

10

2. Број учесника

150

150

150

150

150

Пројекат:
Локални избори
2020

10

11

17.840.000

12

584.000

18.424.000

851.962.929 195.315.213

1.047.278.142

Скупштина
УКУПНО ПРОГРАМИ

Члан 11.
У члану 27. став 1. износ „44.228.700,00” замењује се износом „73.142.073,28”.
Члан 12.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-172/2020-II/22, 27. фебруара 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 16. тачка 5.
и члана 57. став 1. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст),
донела је

ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2020. године.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-169/2020-II/22, 27. фебруара 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10-одлука УС, 54/11 и 12/20) и члана 16. тачка 26. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 59/16,
31/17, 108/17, 15/18, 70/18 и 131/19), врше се следеће измене:
а) Разрешавају се дужности у сталном саставу Изборне
комисије Градске општине Земун:
– Стево Царић, заменик члана на предлог СРС;
– Славко Илић, заменик члана на предлог СРС;
– Мирка Маринковић, заменик члана на предлог Коалиције СНС – ПС – ПУПС.
б) Именује се у Изборну комисију Градске општине Земун у сталном саставу:
за заменика члана:
– Душан Муникравић, на предлог СРС;
за заменика члана:
– Огњен Калинић, на предлог СРС;
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за заменика члана:
– Марија Роговић, на предлог Коалиције СНС – ПС –
ПУПС.
в) Тачка 4. мења се и гласи:
„4. Стручне и административне послове за Изборну комисију Градске општине Земун врши Одељење за изборна и
мањинска права и скупштинске послове.”
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-174/20-II/22, 27. фебруара 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 61. Одлуке
о промени Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, број 60/19), члана 39. Одлуке о промени Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 77/19) и члана 16. тачка 26. Статута Градске општине
Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Гордани Пиперац Рајчевић престала функција заменика општинског правобраниоца Градске
општине Земун, због престанка рада Општинског првобранилаштва Градске општине Земун, закључно са 31. децембром 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-170/2020-II/22, 27. фебруара 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 61. Одлуке
о промени Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, број 60/19), члана 39. Одлуке о промени Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 77/19) и члана 16. тачка 26. Статута Градске општине
Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Милијани Пејатовић престала функција заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун, због престанка рада Општинског првобранилаштва Градске општине Земун, закључно са 31. децембром
2019. године.

Број 14 – 29

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-171/2020-II/22, 27. фебруара 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

БАРАЈЕВО
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 28. фебруара 2020. године, на основу члaнa 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, 32/19, 37/19 и 9/20) и члана 7. тачка 8. Одлуке
о промени Статута Градске општине Барајево („Службени
лист града Београда”, бр. 89/19), донела је

ОДЛУК А
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ У КОРИДОРУ
ПЛАНИРАНОГ ПУТА I РЕДА БР. 22, ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута
I реда бр. 22, Градска општина Барајево (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћени су делови територија градских општина Барајево, Лазаревац и Чукарица, укупне површине око 130 hа. Граница
обухвата појас ширине 70 m и дужине око 18,5 km у коме
се налазе катастарске парцеле државног пута I реда бр. 22,
ширине око 30 m и заштитни појас уз државни пут ширине
20 m са обе стране.
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план градске општине Барајево
(„Службени лист Града Београда”, број 53/12) (у даљем тексту ПП Барајева) према коме је у оквиру предложене границе планиран државни пут првог реда број 22. Планиране
намене у контактном подручју су: изграђено земљиште у
границама грађевинског подручја, изграђено земљиште ван
границе грађевинског подручја, привредне зоне, пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште у државној
својини, шуме и шумско земљиште у приватној својини.
Према ПП Барајева на предметниј локацији дефинисано
је спровођење израдом Плана детаљне регулације за Државни пут I. реда број 22 (Ибарска магистрала).
Члан 4.
Циљ израде Плана је дефинисање регулације површина
јавних намена и стварање планског основа за уређење и изградњу државног пута првог реда број 22 са саобраћајним
прикључцима и сервисним саобраћајницама, изградњу и
реконструкцију техничке инфраструктуре, и дефинисање
мера очувања и унапређење заштите животне средине.
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Члан 5.
План детаљне регулације урадиће се 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, 32/19, 37/19 и 9/20).
Члан 6.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити ажурне геодетске подлоге (топографски план,
копију плана парцела и катастар подземних инсталација) и
инжењерскогеолошки елаборат у аналогном и дигиталном
облику.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће Град Београд –
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Београд,
Краљице Марије бр. 1/XIII-XIV, а наручилац је Дирекција
за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд,
Његошева 84.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторојама ГО Барајево.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима Градске општине Барајево.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градским општинама Барајево, Лазаревац и Чукарица.
Члан 10.
На планска документа након јавног увида прибавља се
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености Плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим су уређени просторно планирање и изградња објеката.
Члан 11.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја 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 израде стратешке
процене утицаја на животну средину донелa је начелница
Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове
Градске општине Барајево под бр. 350-30/2020 од 21. фебруара 2020. године.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине ГО Барајево као доносиоца плана и Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево (два примерка) и
један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у аналогном и дигитаном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе града Београда и Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине
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Барајево (по једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републички гредетски завод, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градских општина Лазаревац и Чукарица (по једна копија).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2020-368, 28. фебруара 2020. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 28. фебруара 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, 32/19, 37/19 и 9/20) и члана 7.тачка 8. Одлуке
о промени Статута Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, бр. 89/19), донела је

ОДЛУК А
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВРАНИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Вранић, Градска општина Барајево (у даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и везама на постојећу и планирану саобраћајну и нфраструктурну мрежу у
Месној заједници Вранић, Градска општина Барајево. Површина обухвата је 4,7 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план градске општине Барајево
(„Службени лист Града Београда”, број 53/12) (у даљем тексту ПП Барајева) према коме се предметни простор налази
у оквиру граница грађевинског подручја.
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 дигиталном
облику.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију уређења и проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предметној локацији.
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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, 37/19
и 9/20) садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од десет
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Градска општина
Барајево, Барајево, Светосавска 2.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани
јавни увид и јавни увид у просторијама Градске општине
Барајево.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације и трајању излагања, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима ГО
Барајево у складу са законском процедуром у аналогној и
електронској форми.
План детаљне регулације доставиће се на мишљење ГО
Барајево.
Члан 10.
На планска документа након јавног увида прибавља се
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености Плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим су уређени просторно планирање и изградња објеката.
Члан 11.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донело је Одељење за урбанизам грађевинске
и комуналне послове Градске општине Барајево под бр. 35040/2020 од 26. фебруара 2020. године.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине ГО Барајево
као доносиоца плана и Одељења за урбанизам грађевинске
и комуналне послове ГО Барајево (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
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нистарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Београда и Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове ГО Барајево (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републички геодетски завод, ЈУП
„Урбанистички завод Београда” (по једна копија).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2020-369, 28. фебруара 2020. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 28. фебруара 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, 32/19, 37/19 и 9/20) и члана 7. тачка 8. Одлуке
о промени Статута Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, број 89/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ГУНЦАТИ, ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Гунцати, Градска опшина Барајево (у даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу
у Месној заједници Гунцати, Градска општина Барајево. Површина обухвата је 3,8 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулацје представља Просторни план градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 53/12) (у даљем тексту ПП
Барајева) према коме се предметна локација налази у оквиру граница грађевинског подручја и делом у оквиру пољопривредног земљишта.
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 дигиталном
облику.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију уређења и проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
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Члан 5
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предметној локацији.
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, 37/19
и 9/2020) садржајем Плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 10
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Градска општина
Барајево, Барајево, Светосавска 2.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани
јавни увид и јавни увид у просторијама Градске општине
Барајево.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације и трајању излагања, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима ГО
Барајево у складу са законском процедуром у аналогној и
електронској форми.
План детаљне регулације доставиће се на мишљење ГО
Барајево.
Члан 10.
На планска документа након јавног увида прибавља се
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености Плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим су уређени просторно планирање и изградња објеката.
Члан 11.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донело је Одељење за урбанизам грађевинске
и комуналне послове Градске општине Барајево под бр. 35038/2020 од 26. фебруара 2020. године.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
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који ће се по овери чувати код Скупштине ГО Барајево
као доносиоца плана и Одељења за урбанизам грађевинске
и комуналне послове ГО Барајево (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Београда и Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове ГО Барајево (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републички геодетски завод, ЈУП
„Урбанистички завод Београда” (по једна копија).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2020-371, 28. фебруара 2020. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 28. фебруара 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, 32/19, 37/19 и 9/20) и члана 7. тачка 8. Одлуке о промени Статута Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, број 89/19), донела је

ОДЛУК А
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ГЛУМЧЕВО БРДО, ГРАДСКА
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Глумчево брдо, Градска опшина Барајево
(у даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у
Месној заједници Глумчево брдо, Градска општина Барајево. Површина обухвата је 3,0 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулацје представља Просторни план градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 53/12) (у даљем тексту ПП
Барајева) према коме се предметна локација налази у оквиру граница грађевинског подручја.
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 дигиталном облику.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију уређења и проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
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Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предметној локацији.
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, 37/19
и 9/20) садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од десет
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Градска општина
Барајево, Барајево, Светосавска 2.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани
јавни увид и јавни увид у просторијама Градске општине
Барајево.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације и трајању излагања, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима ГО
Барајево у складу са законском процедуром у аналогној и
електронској форми.
План детаљне регулације доставиће се на мишљење ГО
Барајево.
Члан 10.
На планска документа након јавног увида прибавља се
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености Плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим су уређени просторно планирање и изградња објеката.
Члан 11.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10, Решење
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донело је Одељење за урбанизам грађевинске
и комуналне послове Градске општине Барајево под бр. 35036/2020 од 26. фебруара 2020. године.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
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који ће се по овери чувати код Скупштине ГО Барајево
као доносиоца плана и Одељења за урбанизам грађевинске
и комуналне послове ГО Барајево (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Београда и Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове ГО Барајево (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републички геодетски завод, ЈУП
„Урбанистички завод Београда” (по једна копија).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2020-372, 28. фебруара 2020. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 28. фебруара 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, 32/19, 37/19 и 9/20) и члана 7. тачка 8. Одлуке
о промени Статута Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, број 89/19), донела је

ОДЛУК А
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БЕЉИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Бељина, Градска опшина Барајево (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на постојећу и планирану саобраћајну и инфраструктурну мрежу у Месној заједници Бељина, Градска општина Барајево.
Површина обухвата је 2,5 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план градске општине Барајево
(„Службени лист Града Београда”, број 53/12) (у даљем тексту ПП Барајева) према коме се предметна локација налази
делом у оквиру граница грађевинског подручја и делом у
оквиру пољопривредног земљишта.
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 дигиталном облику.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију уређења и проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.

Број 14 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предметној локацији.
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, 37/19
и 9/20) садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од десет
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Градска општина
Барајево, Барајево, Светосавска 2.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани
јавни увид и јавни увид у простаријама Градске општине
Барајево.
Податци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације и трајању излагања, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима ГО
Барајево у складу са законском процедуром, у аналогној и
електронској форми.
План детаљне регулације доставиће се на мишљење ГО
Барајево.
Члан 10.
На планска документа након јавног увида прибавља се
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености Плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим су уређени просторно планирање и изградња објеката.
Члан 11.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10, Решење о не
приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донело је Одељење за урбанизам грађевинске и
комуналне послове Градске општине Барајево под бр. 35039/2020 од 26. фебруара 2020. године.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала, у аналогном и дигиталном облику
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који ће се по овери чувати код Скупштине ГО Барајево као
доносиоца плана и Одељења за урбанизам грађевинске и
комуналне послове ГО Барајево (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
шест примерака копија у аналогном и дигитаном облику за
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда и Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове ГО Барајево (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(две копије), Републички геодетски завод, ЈУП „Урбанистички завод Београда” (по једна копија).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2020-373, 28. фебруара 2020. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 28. фебруара 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, 32/19, 37/19 и 9/20) и члана 7. тачка 8. Одлуке о промени Статута Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, број 89/19), донела је

ОДЛУК А
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МЕЉАК, ГРАДСКА ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља
у Месној заједници Мељак, градска опшина Барајево (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у
Месној заједници Мељак, градска општина Барајево. Површина обухвата је 3,9 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулацје представља Просторни план градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 53/12) (у даљем тексту ПП
Барајева) према коме се предметна локација налази делом
у оквиру површина намењеним за земљиште ван грађевинског подручја, шуме и шумско земљиште у приватној својини и делом у оквиру пољопривредног земљишта.
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 дигиталном
облику.
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Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију уређења и проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предметној локацији.
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, 37/19
и 9/20) садржајем Плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда 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
десет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Градска општина
Барајево, Барајево, Светосавска 2.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани
јавни увид и јавни увид у просторијама Градске општине
Барајево.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације и трајању излагања, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима ГО
Барајево у складу са законском процедуром, у аналогној и
електронској форми.
План детаљне регулације доставиће се на мишљење ГО
Барајево.
Члан 10.
На планска документа након јавног увида прибавља се
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености Плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим су уређени просторно планирање и изградња објеката.
Члан 11.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донело је Одељење за урбанизам грађевинске
и комуналне послове Градске општине Барајево под бр. 35037/2020 од 26. фебруара 2020. године.
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Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине ГО Барајево
као доносиоца плана и Одељења за урбанизам грађевинске
и комуналне послове ГО Барајево (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
и шест примерака копија у аналогном и дигитаном облику
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда и Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове ГО Барајево (једна
копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда (две копије), Републички геодетски завод, ЈУП
„Урбанистички завод Београда” (по једна копија).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2020-370, 28. фебруара 2020. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

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 –
одлука УС 24/11, 121/12,42/13 – одлука УС 132/14,145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској управи Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 85/19) начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ У КОРИДОРУ
ПЛАНИРАНОГ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 22,
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице
са инфраструктуром у коридору планираног државног пута
I реда бр. 22, Градска општина Барајево (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и
друга питања и проблеме заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени Плана на животну
средину израдиће се извештај који обухвата 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).
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Обавезни елементи 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 на животну средину
(смернице које се односе на спровођење Плана и обавезну
израду студије о процени утицаја пројекта 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 податци 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну седину Плана детаљне регулације је део
документације који се прилаже уз План.
5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана, 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 плана,
сходно чл. 19 Закона о о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 , 88/10) и
члана 50. 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 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.
закон и 9/20).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријату за заштиту животне средине Градске
управе Града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, Булевар
деспота Стефана 56, бр. 350-1799/2019 од 4. фебруара 2020.
године, као и захтев Одељење за урбанизам грађевинске и
комуналне послове Градске општине Барајево, Барајево,
Светосавска 2, број 350-24/2020 од 4. фебруара 2020. године
за давање мишљења о потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног
државног пута I реда бр. 22, градска општина Барајево. У
прилогу захтева достављени су графички прилози (1) „Предложена граница планског обухвата на ортофото снимку” и
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(2) Изводи из Просторног плана Градске општине Барајево
(„Службени гласник РС”, број 58/12) – „План намене простора” и „Карта спровођења”.
Након разматрања захтева и друге расположиве документације, узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за
заштиту животне средине је констатовао:
С обзиром на то да је предметна саобраћајница обухваћена Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину, предметним планом детаљне регулације успоставиће се оквир за
одобравање будућих пројеката и подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја на животну средину „Службени
гласник Републике Србије”, бр. 135/04, 88/10).
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице
са инфраструктуром у коридору планираног државног пута
I реда бр. 22, Градска општина Барајево.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам грађевинске и
комуналне послове у поступку доношења овог Решења,
имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне
средине V-04 број 501.3-8/2020 10. фебруара 2020. године,
утврдило је да предметни план представља оквир за одобравање будућих пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину „Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручје обухваћено границом Плана, 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 Плана не може имати
утицај на друге државе.
Ивештај о стратешкој процени 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 допис 350-30-2020 од 21, фебруара 2020. године
Одељење за урбанизам грађевинске и комуналне послове
Градске општине Барајево доставило је на мишљење Секретаријату за заштиту животне средине Предлог решења о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину.
Секретаријат за заштиту животне средине доставио је
позитивно мишљење (допис бр.V-04 број.501.3-23/2020 од
21. фебруара 2020.) у којима наводе да се може донети Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног плана.
Имајући у виду наведено, начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине
Барајево је донела Решење као у диспозитиву.
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове Општине Барајево
Број 350-30/2020, 21. фебруара 2020. године
Начелница
Оливера Ћамиловић, ср.
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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 и 88/10), у вези са чланом 46 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 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 85/19) начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ВРАНИЋ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Вранић, Градска општина Барајево (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П.
Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота
Стефана 56.
3. Средства за израду плана обезбедиће Градскa општинa Барајево, Барајево, Светосавска 2.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Вранић, Градска општина Барајево.
Површина обухвата је 4,7 ha.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
кајима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево узимајући у обзир податке
наведене у овом Решењу је утврдило да План не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину у смису 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.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријату за заштиту животне средине Градске
управе Града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, Булевар
деспота Стефана бр. 56, бр. 350-197/2020 од 18. фебруара
2020. године за давање мишљења о потреби израде сратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације гробља у Месној заједници Вранић, Градска општина Барајево.
У прилогу захтева достављени су графички прилози
(1) „Предложена граница планског обухвата на ортофото
снимку” и (2) Изводи из Просторног плана Градске општине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) – Реферална карта бр. 1 „План намене простора”.
Након резматрања захтева и друге расположиве документације, узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат
за заштиту животне средине је констатовао:
– предложеном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на

Број 14 – 37

постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Вранић, Градска општина Барајево;
– предметни простор, површине 4,7 ha се према Просторном плану Градске опшине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) налази у оквиру граница грађевинског
подручја;
– наведеним просторним планом дефинисана је потреба
уређења простора постојећих гробаља и њихово проширење, с обзиром на то да иста у знатној мери не задовољавају
потребе становноштва;
– oсновни циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор постојећег гробља и
исто прошири, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање;
– насеље Вранић је пописом из 2011. године имало 4.233
становника, са трендом раста, на основу пројекције броја
становника до 2020. године, на 5.002 становника. Насеља
која гравитирају овом насељу (Шиљаковац, Баћевац, и Мељак) имају укупно 4.952 становника, с тим што сва наведена
насеља имају и своја гробља;
– с обзиром на то да гробља за насеља мања од 40.000
становника, не спадају у пројекте који могу имати значајан
утицај на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08),
те да се локација гробља не налази у заштићеном природном
добру и заштићеној околини непокретног културног добра,
нити у другим подручјима посебне намене, предметним планом детаљне регулације се не успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Градске општине Барајево имајући у виду планиране намене
којима нису плаирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину и Мишљења Секретаријата за заштиту животне средине (бр. V-04 број 501.3-17/2020, 24. фебруара 2020.), утврдило је да предметни План не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смису члана 5.
става 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 допис 350-40-2020 од 25. фебруара 2020. године, Одељење
за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево доставило је на мишљење Секретаријату за
заштиту животне средине Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Секретаријат за заштиту животне средине доставио је
позитивно мишљење (допис бр.V-04 број 501.3-33/2020 од
25. фебруара 2020.) у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Имајући у виду наведено, начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине
Барајево је донела Решење као у диспозитиву.
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове Општине Барајево
Број 350-40/2020, 26. фебруара 2020. године
Начелница
Оливера Ћамиловић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9, ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
– Одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 4 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 85/19), начелница
Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове
доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ГЛУМЧЕВО БРДО
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Глумчево брдо, Градска општина Барајево (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56.
3. Средства за израду Плана обезбедиће Градскa општинa Барајево, Барајево, Светосавска 2.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Глумчево брдо, Градска општина Барајево. Површина обухвата је 3,0 ha.
5. У оквиру намене простора предметног Плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
кајима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево узимајући у обзир податке
наведене у овом Решењу је утврдило да План не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину у смису 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.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота
Стефана 56, бр. 350-197/2020, 18. фебруара 2020. године за давање мишљења о потреби израде сратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Глумчево брдо, Градска општина Барајево.
У прилогу захтева достављени су графички прилози
(1) „Предложена граница планског обухвата на ортофото
снимку” и (2) Изводи из Просторног плана Градске општине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) – Реферална карта бр. 1 „План намене простора”.
Након резматрања захтева и друге расположиве документације узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) Секретаријат
за заштиту животне средине је констатовао:
– предложеном границом Плана детаљне регулације
обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са веза-
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ма на постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну
мрежу у Месној заједници Глумчево брдо, Градска општина
Барајево;
– предметни простор, површине 3,0 ha се према Просторном плану градске опшине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12 ) налази у оквиру изграђеног земљишта
у границама грађевинског подручја и делом у оквиру пољопривредног земљишта;
– наведеним просторним планом дефинисана је потреба
уређења простора постојећих гробаља и њихово проширење, с обзиром да иста у знатној мери не задовољавају потребе становноштва;
– основни циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор постојећег гробља и
исто прошири, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање;
– насеље Барајево, у ком Месна заједница Глумчево брдо
заузима централни положај је пописом из 2011. године имала 9.336 становника, са трендом раста, на основу пројекције
броја становника до 2020. године на 11.945 становника;
– с обзиром на то да гробља за насеља мања од 40.000
становника, не спадају у пројекте који могу имати значајан
утицај на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08),
те да се локација гробља не налази у заштићеном природном
добру и заштићеној околини непокретног културног добра,
нити у другим подручјима посебне намене, предметним планом детаљне регулације се не успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Градске општине Барајево, имајући у виду планиране намене
којима нису плаирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину и Мишљења Секретаријата за заштиту животне средине (бр. V-04 Број. 501.3-21/2020 од 24. фебруара 2020.), утврдило је да предметни План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смису 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 допис 350-36-2020 од 25. фебруара 2020. године, Одељење за
урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине
Барајево доставило је на мишљење Секретаријату за заштиту животне средине Предлог решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља и Месној заједници Бељина.
Секретаријат за заштиту животне средине доставио је
позитивно мишљење (допис бр. V-04 број 501.3-31/2020 од
25. фебруара 2020.) у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Имајући у виду наведено, начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове градске општине
Барајево је донела Решење као у диспозитиву.
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове Општине Барајево
Број 350-36/2020, 26. фебруара 2020. године
Начелница
Оливера Ћамиловић, ср.

2. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
– Одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20) и члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 85/19) начелница
Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове
доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ГУНЦАТИ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Гунцати, Градска општина Барајево (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56.
3. Средства за израду плана обезбедиће Градскa општинa Барајево, Барајево, Светосавска 2.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Гунцати, Градска општина Барајево.
Површина обухвата је 3,8 ha.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
кајима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево, узимајући у обзир податке
наведене у овом Решењу, утврдило је да план не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину у смису члана 5. става 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.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота
Стефана 56, бр. 350-197/2020 од 18. фебруара 2020. године за
давање мишљења о потреби израде сратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Гунцати, Градска општина Барајево.
У прилогу захтева достављени су графички прилози
(1) „Предложена граница планског обухвата на ортофото
снимку” и (2) Изводи из Просторног плана Градске општине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) – Реферална карта бр. 1 „План намене простора”.
Након резматрања захтева и друге расположиве документације, узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат
за заштиту животне средине је констатовао:
– предложеном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
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постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу
у Месној заједници Гунцати, Градска општина Барајево;
– предметни простор, површине 3,8 ha се према Просторном плану градске опшине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) налази у оквиру граница грађевинског
подручја и делом у оквиру пољопривредног земљишта;
– наведеним просторним планом дефинисана је потреба
уређења простора постојећих гробаља и њихово проширење, с обзиром на то да иста у знатној мери не задовољавају
потребе становноштва;
– oсновни циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор постојећег гробља и
исто прошири, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање;
– насеље Гунцати је пописом из 2011. године имало 2.894
становника, са трендом раста, на основу пројекције броја
становника до 2020. године. Насеља која гравитирају овом
насељу (Баћевац, Барајево и Мељак) имају укупно 13.616 становника, с тим што сва наведена насеља имају и своја гробља;
– с обзиром на то да гробља за насеља мања од 40.000
становника, не спадају у пројекте који могу имати значајан
утицај на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08),
те да се локација гробља не налази у заштићеном природном
добру и заштићеној околини непокретног културног добра,
нити у другим подручјима посебне намене, предметним планом детаљне регулације се не успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево имајући у виду планиране
намене којима нису плаирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине (бр. V-04 Број. 501.3-20/2020 од 24. фебруара 2020.), утврдило је да предметни План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину у смису 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 допис 350-38-2020 од 25. фебруара 2020. године. Одељење
за урбанизам грађевинске и комуналне послове градске општине Барајево доставило је на мишљење Секретаријату за
заштиту животне средине Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља и Месној заједници Бељина.
Секретаријат за заштиту животне средине доставио је
позитивно мишљење (допис бр.V-04 број 501.3-30/2020 од
25. фебруара 2020.) у којима наводе да се може донети решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Имајући у виду наведено, начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине
Барајево је донела Решење као у диспозитиву.
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове Општине Барајево
Број 350-38/2020, 26. фебруара 2020. године
Начелница
Оливера Ћамиловић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
– Одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 85/19) начелница
Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове
доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БЕЉИНА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бељина, Градска општина Барајево (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П.
Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота
Стефана 56.
3. Средства за израду Плана обезбедиће Градскa општинa Барајево, Барајево, Светосавска 2.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Бељина, Градска општина Барајево.
Површина обухвата је 2,5 ha.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
кајима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево узимајући у обзир податке
наведене у овом Решењу је утврдило да план не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину у смису 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.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота
Стефана 56, бр. 350-197/2020 од 18. фебруара 2020. године за
давање мишљења о потреби израде сратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Бељина, Градска општина Барајево.
У прилогу захтева достављени су графички прилози
(1) „Предложена граница планског обухвата на ортофото
снимку” и (2) Изводи из Просторног плана Градске општине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) – Реферална карта бр. 1 „План намене простора”.
Након резматрања захтева и друге расположиве документације, узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат
за заштиту животне средине је констатовао:
– предложеном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
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постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Бељина, Градска општина Барајево;
– предметни простор, површине 2,5 ha се према Просторном плану градске опшине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) налази у оквиру шематског приказа
уређење насеља Бељина;
– наведеним просторним планом дефинисана је потреба
уређења простора постојећих гробаља и њихово проширење, с обзиром на то да иста у знатној мери не задовољавају
потребе становноштва;
– oсновни циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор постојећег гробља и
исто прошири, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање;
– насеље Бељина је пописом из 2011. године имало 799
становника, са трендом опадања, на основу пројекције броја
становника до 2020. године, на 764 становника. Насеља која
гравитирају овом насељу (Арнајево, Рожанци, Манић, Лисовић, Бождаревац и Велики Борак) имају укупно 5.702 стновника, с тим што сва наведена насеља имају и своја гробља;
– с обзиром на то да гробља за насеља мања од 40.000
становника, не спадају у пројекте који могу имати значајан
утицај на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08),
те да се локација гробља не налази у заштићеном природном
добру и заштићеној околини непокретног културног добра,
нити у другим подручјима посебне намене, предметним планом детаљне регулације се не успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Градске општине Барајево, имајући у виду планиране намене
којима нису плаирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину и Мишљења Секретаријата за заштиту животне средине (бр. V-04 број 501.3-19/2020, 24. фебруара 2020.), утврдило је да предметни План не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смису 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 допис 350-39-2020 од 25. фебруара 2020. године Одељење за урбанизам грађевинске и комуналне послове градске
општине Барајево доставило је на мишљење Секретаријату за
заштиту животне средине Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља и Месној заједници Бељина.
Секретаријат за заштиту животне средине доставио је
позитивно мишљење (допис бр.V-04 број 501.3-32/2020 од
25. фебруара 2020.) у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Имајући у виду наведено, начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине
Барајево је донела Решење као у диспозитиву.
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове Општине Барајево
Број 350-39/2020, 26. фебруара 2020. године
Начелница
Оливера Ћамиловић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 –
Одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 85/19) начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МЕЉАК
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Мељак, Градска општина Барајево (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П.
Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота
Стефана 56.
3. Средства за израду Плана обезбедиће Градскa општинa Барајево, Барајево, Светосавска 2.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Мељак, Градска општина Барајево.
Површина обухвата је 3,9 ha.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
плаирани будући развојни пројекти одређени прописима
кајима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево, узимајући у обзир податке
наведене у овом решењу, утврдило је да План не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину у смису 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.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког
предузећа „ Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота
Стефана бр. 56, бр.350-197/2020 од 18. фебруара 2020. године
за давање мишљења о потреби израде сратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Мељак, Градска општина Барајево.
У прилогу захтева достављени су графички прилози
(1) „Предложена граница планског обухвата на ортофото
снимку” и (2) Изводи из Просторног плана Градске општине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) – Реферална карта бр. 1 „План намене простора”.
Након резматрања захтева и друге расположиве документације узимајући у обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) Секретаријат
за заштиту животне средине је констатовао:
– предложеном границом Плана детаљне регулације обухваћено је постојеће гробље са проширењем и са везама на
постојећу и планирану саобраћајну инфраструктурну мрежу у Месној заједници Мељак, Градска општина Барајево;
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– предметни простор, површине 3,9 ha се према Просторном плану градске опшине Барајево („Службени гласник РС”, број 58/12) налази у оквиру површина намењеним
за земљиште ван грађевинског подручја, шуме и шумско
земљиште у приватној својини и делом у оквиру пољопривредног земљишта.
– наведеним просторним планом дефинисана је потреба
уређења простора постојећих гробаља и њихово проширење, с обзиром на то да иста у знатној мери не задовољавају
потребе становноштва;
– oсновни циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор постојећег гробља и
исто прошири, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање;
– насеље Мељак је пописом из 2011. године имало 2.267
становника, са трендом раста, на основу пројекције броја становника до 2020. године на 2.679 становника. Насеља
која гравитирају овом насељу (Вранић, Баћевац, Гунцати и
Барајево) имају укупно 18.566 стновника, с тим што сва наведена насеља имају и своја гробља;
– с обзиром на то да гробља за насеља мања од 40.000
становника, не спадају у пројекте који могу имати значајан
утицај на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08),
те да се локација гробља не налази у заштићеном природном
добру и заштићеној околини непокретног културног добра,
нити у другим подручјима посебне намене, предметним планом детаљне регулације се не успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Градске општине Барајево имајући у виду планиране намене којима нису плаирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљења Секретаријата за заштиту животне средине
(бр. V-04 Број. 501.3-18/2020 од 24. фебруара 2020.), утврдило је да предметни План не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смису члана 5.
става 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 допис 350-37-2020 од 25. фебруара 2020. године. Одељење
за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево доставило је на мишљење Секретаријату за
заштиту животне средине Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља и Месној заједници Бељина.
Секретаријат за заштиту животне средине доставио је
позитивно мишљење (допис бр. V-04 број 501.3-29/2020 25.
фебруара 2020.) у којима наводе да се може донети Решење
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
Имајући у виду наведено, начелница Одељења за урбанизам грађевинске и комуналне послове Градске општине
Барајево је донела Решење као у диспозитиву.
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове Општине Барајево
Број 350-37/2020, 26. фебруара 2020. године
Начелница
Оливера Ћамиловић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Страна
Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2020. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун –
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун – – – – – –
Решење о утрђивању престанка функције заменика општинског правобраниоца градске општине
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утрђивању престанка функције заменика општинског правобраниоца Градске општине
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
БАРАЈЕВО
Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда број 22, Градска општина Барајево
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Вранић, Градска општина
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Гунцати, Градска општина
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Глумчево брдо, Градска општина Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
28
28
29
29

29
30
31
32

Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бељина, Градска општина
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Мељак, Градска општина
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног државног пута
I реда број 22, Градска општина Барајево – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације гробља у Месној заједници Вранић– – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације гробља у Месној заједници Глумчево
брдо – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације гробља у Месној заједници Гунцати – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације гробља у Месној заједници Бељина– – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације гробља у Месној заједници Мељак – – –
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