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Градско веће Града Београда на седници одржаној 24.
марта 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду (,,Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачке 7. Статута
Града Београда (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), Одлуке о
проглашењу ванредног стања (,,Службени гласник РС”, број
29/20) и члана 11. Одлуке о организацији и раду органа и
посебних служби града Београда у ратном и ванредном стању бр. 80-37/14 од 24. октобра 2014. године, тачке 1. Oдлуке
о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени
гласник РС”, број 30/20) и Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда Г-б+број 822314/2020, донело је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 6. после става 9. Одлуке о праву на накнаду
дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији
је оснивач друго правно или физичко лице на територији
града Београда за радну 2019/2020 годину („Службени лист
Града Београда”, број 60/19) додаје се став 10 који гласи:
„Oбуставља се исплата месечне накнаде дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама из средстава буџета Града Београда за време трајања ванредне мере
обуставе редовног рада установа васпитања и образовања а
у складу са Oдлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и
редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС”, број 30/20).”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 6-254/20-ГВ, 24. марта 2020. године
Председник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Цена 265 динара

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и
60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛОЈА
ЂАКА, МИХАИЛА АВРАМОВИЋА, БАЈЕ ПИВЉАНИНА, ВЕЛИСАВА ВУЛОВИЋА И КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 21446 КО САВСКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за блок између
улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и катастарске парцеле 21446 КО Савски венац, Градска општина Савски венац (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Предузећу за пројектовање и инжењеринг „МN group” д.о.о.
11000 Београд, Цара Николаја II бр. 42, које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Друштво за инжењеринг и услуге „МILLENNIUM
PROPERTY MANAGEMENT” д.о.о., Београд, Војводе Степе
390.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац,
блок оивичен регулацијама улица: Милоја Ђака, Михаила
Аврамовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и границом катастарске парцеле 21446 КО Савски венац, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 3,5 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског по-
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дручја јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16,
69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених
површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19).
У складу са Планом генералне регулације грађевинског
подручја јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16,
97/16, 69/17 и 97/17), подручје у оквиру предложене границе плана налази се у површинама планираним за површине
јавних намена: површине за објекте и комплексе јавних служби (Ј1 – предшколске установе) и површине осталих намена: становање и стамбено ткиво (зона С1 – зона породичног
становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града).
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19), у оквиру предложене границе плана нема планираних јавних зелених површина.
6. Циљ израде Плана је преиспитивање планираног решења дефинисаног важећим Регулационим планом просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”,
број 1/00), усаглашавање урбанистичких параметара из
Регулационог плана са Планом генералне регулације грађевинског подручија седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), као и дефинисање правила уређења и грађења у складу са могућностима
предметног простора, планским и другим условљеностима.
У оквиру намене простора Измена и допуна плана детаљне
регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке
наведене у овом решењу, утврдио је да План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Измена и допуна плана детаљне регулације.
О б р а з л ож е њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок
између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и катастарске парцеле 21446
КО Савски венац, Градска општина Савски венац, која је у
процесу доношења.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац, блок
оивичен регулацијама улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и границом
катастарске парцеле 21446 КО Савски венац, са везама сао-
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браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,5 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Предузећу за пројектовање и инжењеринг „МN group” д.о.о. 11000
Београд, Цара Николаја II 42, које је дужно да нацрт плана
изради у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
Друштво за инжењеринг и услуге „МILLENNIUM PROPERTY
MANAGEMENT” д.о.о., Београд, Војводе Степе 390.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-166/2019 од 31. јануара
2020. године, утврдио је да предметни План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу
одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-9/2020 од 25.
фебруара 2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод
и канализација” и ЈКП „Зеленило–Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине, дописом
V–04 бр. 501.3-35/2020 oд 4. марта 2020. године, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-1/601/20
Арх. бр. 13248/1 од 10. марта 2020. године, ЈКП „Зеленило
– Београд”, дописом бр. 5548/1 од 4. марта 2020. године и Завод за заштиту природе Србије, допис 03 бр. 020-592/2 од
11. марта 2020. године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-9/2020, 16. марта 2020. године
Заменик начелника Градске управе
секретар секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2019/2020 годину – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, Баје Пивљанина, Велисава Вујовића и катастарске парцеле
21446 КО Савски венац, градска општина Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

