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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXV Број 8

5. март 2021. године

Цена 265 динара

На основу члана 9а став 2. у вези са ст. 3. и 4. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр.
12/10 – пречишћен текст 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 52/19, 65/20 и 152/20), и чл. 13 и
14. и 49. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13, 9/13, 61/13, 15/14, 37/14, 44/14,
89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), секретар Секретаријата за социјалну заштиту доноси

П РА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Правилнику о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на
јавним општим паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 104/14, 2/16, 19/16 и 123/18), у члану 7. додаје се
став 2. који гласи: „Изузетно, у случају наступања ванредних, непредвиђених околности, утврђених актом надлежног органа, важење паркинг карте у форми налепнице из става 1. овог члана, може се продужити за одређени временски период.”
Члан 2.
Допуна овог правилника ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту
XIX-01 број 07-77/21, 2. марта 2021. године
Заменик начелника
Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за социјалну заштиту
Наташа Станисављевић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези 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, 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), в.д. заменика начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ВИШЊИЦЕ – ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулаци-

је за део подручја Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се предузећу „МN group” д.о.о., Београд, Цара
Николаја II број 42, које је дужно да Нацрт плана изради у
року од девет месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне
регулације обезбедиће Дејан Луцић, Београд, Стојана Столета Аранђеловића број 12, и група грађана.
4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, План детаљне регулације за део подручја
Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула
(„Службени лист Града Београда”, број 127/16) између регулације саобраћајнице Деспотовачка, зоне вишепородичног становања у постојећим организованим насељима у
отвореном блоку – С9, зоне становања у новим комплексима – С10, трасе потока „Деспотовац” и зоне породичног
становања – санација неплански формираних блокова – С4,
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зоне вишепородичног становања у постојећим организованим насељима у отвореном блоку – С9, спољне регулације
саобраћајнице Сланачки пут и зоне породичног становања
– санација неплански формираних блокова – С4, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже површине око 13,0 hа.
4. 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.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да Изменe и допунe Планa детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Измена и допуна Плана детаљне регулације.
O б р а з л ож е њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Палилула, План детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула
(„Службени лист Града Београда”, број 127/16) између регулације саобраћајнице Деспотовачка, зоне вишепородичног становања у постојећим организованим насељима у
отвореном блоку – С9, зоне становања у новим комплексима – С10, трасе потока „Деспотовац” и зоне породичног
становања – санација неплански формираних блокова – С4,
зоне вишепородичног становања у постојећим организованим насељима у отвореном блоку – С9, спољне регулације
саобраћајнице Сланачки пут и зоне породичног становања
– санација неплански формираних блокова – С4, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже површине око 13,0 hа.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се предузећу „МN group” д.о.о., Београд, Цара Николаја II број 42, које је дужно да Нацрт плана изради у року
од девет месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради
плана.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације обезбедиће Дејан Луцић, Београд, Стојана Столета
Аранђеловића 12, и група грађана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.312 2/2020 од 19. новембра 2020. године) утврдио је да предметне Измене и допуне Плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и не подлежу обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и

5. март 2021.

88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-29/20 од 9. децембра 2020.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП Београдски водовод и канализација (допис Aрх. бр.
75112/1 oд 4. јануара 2021. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-3267/2 oд 11. јануара 2021. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 548 од 12. јануара
2021. године) и Секретаријат за заштиту животне средине
(допис V–04 бр. 501.3-151/2020 oд 13. јануара 2021. године)
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
На основу наведеног, в.д. заменика 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. 350.14-29/20, 14. јануара 2021. године.
В.д. заменика начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

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 члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17,
36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУСИЈЕ,
ОПШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 117 И 122
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Бусије, општина Земун, за делове блокова 117
и 122 (у даљем тексту: измене и допуне плана детаљне регулације).
2. Израда измена и допуна Плана детаљне регулације
поверава се предузећу „Урбанпројект” а.д., Чачак, Жупана
Стратимира 35/3, које је дужно да Нацрт плана изради у
року од 12 месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради
плана.
3. Средства за израду измена и допуна плана детаљне
регулације обезбедиће Невен Клеут, Београд – Угриновци,
Земунска бр. 285а.
4. Оквирном границом измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине Земун, делови блокова 117 и 122 – КП 2265/1 КО Угриновци и
делови суседних КП које су важећим Планом детаљне регулације насеља Бусије, општина Земун („Службени лист Гра-
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да Београда”, број 97/14) планирани за саобраћајне површине, водне површине и зеленило, као и комерцијалне зоне, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 1,5 hа.
5. У оквиру намене простора Измена и допуна Плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио
је да Изменe и допунe планa детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у Службеном листу Града
Београда и представља саставни део документације Измена
и допуна Плана детаљне регулације.
O б р а з л ож е њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације насеља Бусије, општина Земун, за
делове блокова 117 и 122.
Оквирном границом измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Земун, делови блокова 117 и 122 – КП 2265/1 КО Угриновци и делови суседних КП које су важећим Планом детаљне
регулације насеља Бусије, општина Земун („Службени лист
Града Београда”, брoj 97/14) планирани за саобраћајне површине, водне површине и зеленило, као и комерцијалне
зоне, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 1,5 hа.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „Урбанпројект” а.д., Чачак, Жупана Стратимира бр. 35/3, које је дужно да Нацрт плана изради у року од
12 месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.
Средства за израду измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће Невен Клеут, Београд – Угриновци, Земунска 285а.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3102/2020 од 17. септембра 2020. године) утврдио је да предметне Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и не подлежу обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-31/20 од 24. децембра
2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину:
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП Београдски водовод и канализација (допис Aрх.
бр. 104/1 oд 8. јануара 2021. године) и Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 501.3-153/2020 oд
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18. јануара 2021. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 193/1 oд 20. јануара 2021. гoдине) дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставиои тражено мишљење у Законом прописаном року, па се сматра
да нема примедби на предложену садржину Решења о неприступању изради стратешке процене, сходно члану 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На основу наведеног, в.д. 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. 350.14-31/20, 25. јануара 2021. године
В.д. заменика начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о
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), в.д.заменика начелника Градске управе – секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ПОДРУЧЈА АУТОКОМАНДЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела просторне
целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац
(у даљем тексту: Плана детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном Планом детаљне регулације, значај и
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и
друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја измена и допуна плана детаљне регулације на животну
средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације на животну средину израдиће се извештај
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
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Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметних измена и
допуна плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину измена и допуна плана детаљне регулације
део је документације која се прилаже уз план.
5. 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
18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана
детаљне регулације.
6. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Аутокоманда” из Београда, Булевар ослобођења 71а.
7. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне регулације, сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10) и чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела просторне
целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац,
која је у процесу доношења.

5. март 2021.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог Решења, имајући у виду
територију плана детаљне регулације, планиране намене,
чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.3-110/2020 – од 13. октобра 2020.
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлежу обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и
макро локацију, док се неће разматрати прекогранична природа утицаја с обзиром на то да имплементација Плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна плана детаљне регулације садржаће елементе из члана
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-28/20 од 30. новембра
2020. год., Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-2/2021 oд 18. јануара 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 1718/1 I4-1/45/21
oд 22. јануара 2021. године) и ЈКП „Зеленило – Београд”
(допис бр. 980/1/1 oд 27. јануара 2021. године) доставили
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставио мишљење у Законом прописаном року па се сматра да нема примедбе на предложену садржину решења о приступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На основу наведеног, в.д.заменика 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. 350.14-28/2020, 1. фебруара 2021. године
В.д. заменика начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

5. март 2021.
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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 09/20) и члана 41. Одлуке о Градској
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и
60/19), в.д заменика начелника Градске управе – секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦA: СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА, ДРАГАНА МАНЦЕА И ГЛАВНЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД „ЦЕНТАР”, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне
железничке станице Београд „Центар”, градска општина
Савски венац (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се „Урбанистички центар д.о.о. Београд”, Ул. Топличин венац 11/II,
Београд, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације
изради у року од 12 (дванаест) месеци од доношења одлуке.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће привредно друштво „RAILWAY CITY” ДОО Београд,
Вишњићева број 8, Београд.
4. Оквирном границом плана детаљне регулације, обухваћен је део територије градске општине Савски венац,
простор између УЛИЦА: Стјепана Филиповића, Драгана
Манцеа и главне железничке станице Београд „Центар”, као
и Улица Стјепана Филиповића, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,06 ha.
5. Коначна граница Плана детаљне регулације ће се
утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
6. Плански основ за израду Плана детаљне регулације,
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
7. Према Плану генералне регулације грађевинског подручја у граници обухвата Плана детаљне регулације, планиране су површине посебне намене – комплекс железничке станице са комерцијалним садржајем и јавне површине
– мрежа саобраћајница.
8. Спровођење, према ПГР грађевинског подручја, је непосредном применом правила грађења, израдом Урбанистичког пројекта.
9. Према Плану генералне регулације система зелених
површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19), на предметној локацији планирани су блокови.
10. Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање
зоне за изградњу стамбено-пословних објеката, у складу са
извршеним геомеханичким испитивањима и усклађивање
планираних садржаја са контекстом и инфраструктурном
и саобраћајном мрежом у контактном подручју, односно
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потреба за детаљном разрадом и расподелом планираних
пратећих комерцијалних и компатибилних намена за становање.
11. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
12. 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).
13. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације 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 подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и
главне железничке станице Београд „Центар”, градска општина Савски венац, која је у процесу доношења.
Оквирном границом плана детаљне регулације, обухваћен је део територије градске општине Савски венац, простор између улица: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа
и главне железничке станице Београд „Центар”, као и Улица
Стјепана Филиповића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,06 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се „Урбанистички центар д.о.о. Београд”, Ул. Топличин венац 11/II,
Београд, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације
изради у року од 12 месеци од доношења одлуке.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће привредно друштво „RAILWAY CITY” ДОО Београд, Вишњићева број 8, Београд.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3113/2020 од 22. октобра 2020. године) утврдио је да предметна 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 одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/2021 од 23.
фебруара 2021. 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 подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне железничке станице Београд
„Центар”, градска општина Савски венац Секретаријату за
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 501.3-14/2021 oд 26. фебруара 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 10696/ од 1. марта 2021. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број:
4120 од 26. фебруара 2021. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис 03 број: 021-574/2 од 2. марта 2021. године)
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног плана.
На основу наведеног, в.д. 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. 350.14-2/2021, 2. марта 2021. године
В.д. заменика начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЧУКАРИЦА
Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници
одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 46. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлуке УС и 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана 22. Статута ГО Чукарица („Службени
лист Града Београда”, број 84/19), донела је

јуна 2020. године и то Наташи Пантић, са изборне листе
Александар Вучић – За нашу децу.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине Градске општине Чукарица, пре истека времена на које је
изабран, због поднете писмене оставке и то Милану Раонићу, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници
одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлуке УС и 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 22. Статута ГО Чукарица („Службени
лист Града Београда”, број 84/19), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Чукарица изабраним на изборима, одржаним 21.

Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници
одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 17.
став 1. тачка 8. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19) и члана 10. Одлуке
о постављању привремених објеката на територији града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15,
71/15, 126/16 и 26/19), уз претходно прибављену сагласност
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе Града Београда, IX-03 бр. 350.8-131/2020 од 18. новембра 2020. године и Секретаријата за саобраћај Градске
управе Града Београда IV-10 344.12-11/18 од 6. марта 2020.
године, донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Постављање привремених објеката – киоска, њихову врсту, изглед, услове и начин постављања, коришћења и уклањања, на јавним и другим површинама на територији града
Београда, врши се сагласно одредбама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15,
126/16 и 26/19).

5. март 2021.
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Овим планом утврђују се локације – места постављања
привремених објеката-киоска, њихов број, врста, тип, величина и намена, на подручју Градске општине Чукарица.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Члан 2.
ЛОКАЦИЈА 1.
Баново брдо, Пожешка улица на углу са Зрмањском улицом, код зграде бр. 20а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 2.
Баново брдо, Улица Козачинског на углу са Пожешком
улицом, ка згради РК „Бетекс”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 3.
Баново брдо, Пожешка улица, код стајалишта ЈГС-а испред зграде бр. 97
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 4.
Баново брдо, Пожешка улица, окретница трамваја
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15”, бруто површина 10,5
ЛОКАЦИЈА 5.
Баново брдо, Кировљева улица, код стајалишта ЈГС-а,
испред зграде бр. 3
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 6.
Баново брдо, Стеве Тодоровића, код Улице Жарка Вуковића Пуцара
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 7.
Баново брдо, Љешка улица, код зграде бр. 110
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 8.
Баново брдо, Благоја Паровића, код стајалишта ЈГС-а
испред зграде бр. 19
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 9.
Баново брдо, Благоја Паровића на углу са Жарковачком
улицом, код стајалишта ЈГС-а ка центру града
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 10.
Баново брдо, Благоја Паровића на углу са Жарковачком
улицом, код стајалишта ЈГС-а од центра града
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 11.
Баново брдо, Радничка улица, код стајалишта ЈГС-а ка
центру града, код зграде Лазаревачки друм бр. 1
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 12.
Баново брдо, Радничка улица, код стајалишта ЈГС-а од
центра града, код улице Обалских радника
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 13.
Баново брдо, Стевана Ђурђевића Трошаринца, између
зграда бр. 1 и бр. 3
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 14.
Жарково, Трговачка улица, код стајалишта ЈГС-а испред
зграде бр. 1-3
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 15.
Жарково, Трговачка улица, код стајалишта ЈГС-а, испред
зграде бр. 14
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
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ЛОКАЦИЈА 16.
Жарково, Трговачка улица, код стајалишта ЈГС-а ка центру града и Јабланичке улице
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 17.
Жарково, Поручника Спасића и Машаре, на углу са Водоводском улицом, код зграде бр. 28
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 18.
Жарково, Улица поручника Спасића и Машаре, код
зграде бр. 16
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 19.
Беле воде, Улица Мате Јерковића, код стајалишта ЈГС-а
испред зграде бр. 1
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 20.
Беле воде, окретница аутобуске линије бр. 51
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 21.
Жарково, Космајска улица, код зграде бр. 56
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 22.
Жарково, Церски венац, плато окретнице ЈГС-а
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 23.
Железник, Лоле Рибара, непарна страна, на углу са Улицом Радних акција
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 24.
Железник, Радних акција, код зграде бр. 56
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 25.
Железник, Даринке Радовић, код стајалишта ЈГС-а, преко пута поште
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 26.
Сремчица, Жила Верна, десни угао прилаза пијаци
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 27.
Сремчица, Београдска улица, између парка и зграде бр.
157
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 28.
Сремчица, Београдска улица, десно од зграде бр. 157
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 29.
Умка, Улица 13. октобра, на углу са Улицом Миленије
Ивановић
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 30.
Остружница, Савска улица, на углу са Карађорђевом
улицом, код зграде бр. 1
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 31.
Велика Моштаница, улица 10. октобра, испред зграде
Поште
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 32.
Савска магистрала, код „Фаст парка”
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 33.
Баново брдо, Пожешка улица, испред зграде бр. 65
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 34.
Чукаричка падина, Радничка улица, наспрам зграде бр. 25
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Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 35.
Баново брдо, Требевићка, преко пута зграде бр. 17-19
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 36.
Рушањ, на улазу у парк, код стајалишта ЈГС-а, линија
531, у правцу Бановог брда
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 37.
Жарково, Ратка Митровића бр. 105, код поште
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 38.
Видиковац, угао улица Кнеза Вишеслава и Ратка Митровића
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5
ЛОКАЦИЈА 39.
Баново брдо, Петра Мартиновића, испред зграде бр. 37,
код ресторана,,Српска кућа”, испред степеница
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5
ЛОКАЦИЈА 40.
Видиковац, Кнеза Вишеслава, испред зграде бр. 120
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 41.
Железник, Улица Лоле Рибара 154, између две станице
ЈГС-а, код,,ЕФГ” банке
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 42.
Сремчица, Жила Верна иза броја 15
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 43.
Сремчица, угао улица Жила Верна и Дворжакове
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 44.
Жарково, Репишка улица, испред зграде бр. 58
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5 m²
ЛОКАЦИЈА 45.
Жарково, Илије Ђуричића, испред зграде Трговачка бр. 30
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-А”, бруто површина 6,5 m²
ЛОКАЦИЈА 46.
Видиковац, угао улица Кнеза Вишеслава и Пилота Михајла Петровића, преко пута Мек Доналдса
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
ЛОКАЦИЈА 47.
Баново брдо, Пожешка улица, код зграде бр. 50
Oбјекат 1: киоск, тип „НБК 15 C-Б”, бруто површина 8,5 m²
Члан 3.
Саставни део овог плана је текстуални и графички део
који чине:
– списак локација – места постављења тезги и других
покретних привремених објеката,
– прегледна карта локација за постављење покретних
привремених објеката у размери 1:5.000,
– текстуални и графички приказ појединачних места
постављања, услова постављања и покретних привремених
објеката на њима,
– сагласност на Нацрт плана, сходно члану 10. став 2.
Одлуке о постављању привремених објеката на територији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
17/15, 43/15, 71/15,126/16 и 26/19), Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда IV-10 344.12-11/18
од 06.03.2020. године и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, IX-03
бр.350.8-131/2020 од 18. новембра 2020. године.
– сагласност на Нацрт плана, сходно члану 11. Одлуке
о постављању привремених објеката на територији града
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Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15,
71/15, 126/16 и 26/19): Републичке дирекције за имовину
Републике Србије бр. 464-2833/2018 од 9. новембра 2018.
године; Града Београда бр. 350-4576/19-Г од 20. јуна 2019.
године; Стамбене заједнице Пожешка бр. 20, Стамбене заједнице Зрмањска бр. 20, Стамбене заједнице Зрмањска бр.
14, Стамбене заједнице Зрмањска бр. 16 све бр. VI-01 бр.
463/19 од 3. јула 2019. године; Прве београдске стамбене задруге Шумадија – у стечају бр. VI-01 бр. 463-сл/19 од 21. фебруара 2019. године; Универзитета у Београду бр. VI-01 бр.
463-сл/19 од 14. јануара 2020. године; Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда IV-10 344.12-11/18 од
6. марта 2020. године, као и Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове Градске управе Града Београда бр. IX03 бр. 350.8-131/2020 од 18. новембра 2020. године.
Члан 4.
Овим планом предвиђено је постављање 47 привремених објеката – киоска, на 47 локација – места постављања
на подручју градске општине Чукарица.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Члан 5.
Овај план спроводи надлежна организациона јединица
Управе Градске општине Чукарица, доделом места постављања и издавањем одобрења за постављање покретног
привременог објекта.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Овај план се доноси на одређено време, са роком важења од пет година.
Члан 7.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 8.
Измене и допуне плана вршиће се по потреби, по поступку предвиђеном за доношење овога плана.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници
одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 22. Статута
ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19)
и члана 37. Пословника скупштине градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 32/15, 71/17 и
112/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се функције члана Већа Градске општине
Чукарица Здравко Топаловић, пре истека времена на које је
изабран, са 4. мартом 2021. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 7. седници одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 22. став 1. тачка 14. Статута
ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19)
и члана 37. Пословника Скупштине ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 32/15, 71/17 и 112/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 18. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица” („Службени лист Града Београда”,
број 110/17), члана 25. Статута ЈП „Пословни центар Чукарица”, број 5290 од 14. децембра 2016. године и члана 26.
Одлуке о уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању на
подручју градске општине Чукарица („Службени лист Града
Београда”, број 27/17), Надзорни одбор предузећа на 5. седници одржаној 22. фебруара 2021. године доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА САХРАЊИВАЊЕМ
Члан 1.
Висина накнада за услуге у вези са сахрањивањем, на
гробљима којима управља Јавно предузеће, одређује се према следећем:

1. Бира се за члана Већа Градске општине Чукарица Вук
Јанковић.
2. Избор се врши на период од четири године, односно
до истека мандата тренутног сазива Скупштине, почев од 4.
марта 2021. године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Шифра
услуге

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године

2.

1.

Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници,
одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 22. Статута
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19) и чл. 18 и 19. Одлуке о промени оснивачког
акта ЈП „Пословни простор општине Чукарица” („Службени лист Града Београда”, број 110/16) и чл. 25. и 26. Статута
ЈП „Пословни центар Чукарица”, бр. 5290 од 14. децембра
2016. године, донела

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнада за
услуге у вези са сахрањивањем, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Пословни центар Чукарица’’, под бројем 306, на седници одржаној 22. фебруара 2021. године.
2. Ово решење и Одлуку о висини накнада за услуге у
вези са сахрањивањем објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

Цена услугe

Годишња накнада за коришћење места
По гробном месту

220,00

1.2.

По једном месту у гробници

170,00

1.3.

Розаријум и колумбаријум

1.4.

Вишак заузетог простора у дин /m²

1.5.

Годишња накнада за одржавање инфраструктуре
гробља

3.
4.

60,00
1650,00
380,00

Услуге сахрањивања уговара корисник директно са даваоцем услуге
Закуп земљишта за коришћење гробног места или гробнице*
Закуп земљиште за 1 гробно место

5.680,00/m²

Остале услуге

4.1.

Накнада по уговору

220,00

4.2.

Издавање потврда, одобрење,одговори на захтеве
и пренос права коришћења и сл.

330,00

4.3.

Излазак на терен

1.800,00

4.4.

Коришћење капеле

1.800,00

4.5.

Израда идејне скице опсега

4.6.

Израда идејне скице гробнице

4.7.

Уређење простора унутар гробних места (члан 4.
Уговора )

4.8.

Уређење простора због некоректног извођења
радова

4.9.

Услуге надзора грађевинско-занатских радова

4.10.

Остале услуге по захтеву корисника

5.

КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА САХРАЊИВАЊЕМ

Назив – опис услуге

1.1.

3.1.

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Број 8 – 9

3.300,00
12.000,00
Према ценовнику
овлашћеног понуђача
18.000,00
8.000,00
Према калкулацији

Накнада за радове у кругу гробља

5.1.

Накнада за постављање споменика,плоче, израду
опсега, патоса и облоге

4950,00

5.1.1.

Накнада за постављање споменика висине од 1,50
до 2,20 m (од опсега на узглављу)*

22.000,00

5.2.

Накнада за радове на изградњи гробнице

12.500,00

5.3.

Накнада за радове на санацији гробнице,розаријума, колумбаријума, опсега, патоса, облоге, стазе
и објекта

3300,00

5.4.*

Месечна накнада за каменорезачке радње (важи
за сва гробља)

7.000,00

5.5.*

Годишња накнада за каменорезачке радње (важи
за сва гробља)

66.000,00

5.6.

Накнада за радове на уређењу гробног места
овлашћеног понуђача

Према уговору са ЈП

* За постављање споменика висине од 1,50 до 2,20 m мора се имати сагласност Јавног предузећа. Уз захтев за добијање сагласности, корисник гробног места је дужан
да приложи идејни пројекат и статички прорачун оверен од стране лиценцираног
лица одговарајуће струке. Корисник гробног места, односно лице ангажовано од
стране корисника за постављање споменика димензија 1,50–2,20 m сноси одговорност за сву причињену штету насталу током радова на постављању споменика.
* Каменорезачке радње које су уплатиле позиције 5.4. и 5.5. могу огласити своју
понуду у просторијама ЈП.

Број 8 – 10
Шифра
услуге
6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Назив – опис услуге

Цена услугe

Закуп уређеног гробног места, гробнице, розаријума–колумбаријума

6.1.

Уређено једно гробно место са АБ опсегом дим.
250х115 cm соло текуће сахрањивање

6.2.

Уређена два гробно места са АБ опсегом дим.
250х200 cm дуплекс текуће сахрањивање

6.3.

Уређена три гробна места са АБ опсегом дим.
250х285 cm триплекс текуће сахрањивање

6.4.

Уређење гробног места израдом АБ опсега по
метру дужном

6.5.

Уређена типска гробница ПЦ без облоге IV реда
(2–4 места)

6.6.

Уређена типска гробница ПЦ без облоге III реда
(4–6 места)

Према калкулацији

6.7.

Уређена типска гробница ПЦ без облоге II реда
(6–9 места)

Према калкулацији

6.8.

Уређена типска гробница ПЦ без облоге I реда
(8–12 места)

Према калкулацији

6.9.*

Гробница у формираном соло опсегу 250х115 cm*
Индивидуална или типска градња гробница (3–4
места)

49.500,00

6.10.*

Гробница у формираном дуплекс опсегу 250х200
cm*
Индивидуална или типска градња гробница (4–6
места)

71.500,00

6.11.

Уређен розаријум 50х50 cm

Према калкулацији

6.11.

Уређен колумбаријум 50х50 cm

Према калкулацији

6.12.

Накнада за уређено гробно место дато на
коришћење унапред, за будућа сахрањивања на
гробљима где постоје услови наплаћује се ценом
из ценовника увећаном за 50%

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењиваће
се од 1. априла 2021. године.
Цене годишње накнаде за коришћење места из члана 1. табеле 1. ове одлуке примењиваће се од 1. јануара 2022. године.
Надзорни одбор ЈП „Пословни простор Чукарица”
Број 306, 22. фебруара 2021. године
Председник
Предраг Јеремић, ср.

*

У закупљеним опсезима корисници могу индивидуалном градњом
формирати гробницу према пројекту ЈП. Закупљене гробнице на овај
начин обавезно анексом уговора са бројем формираних места унети у
евиденцију ЈП.

7.

Попусти и ослобађање услуге уређења и одржавања површине гробља

7.1.

Преко 5 уговорених гробних места

ослобађање – 50%

7.2.

Преко 10 уговорених гробних места

ослобађање – 100%

7.3.

Сахрањени – погинули учесници у ратовима

ослобађање – 100%

7.4.

Стара гробна места до 1912. године

ослобађање – 100%

7.5.

Уговарачи (корисници) као лица у стању социјалне потребе на основу Одлуке органа социјалне
заштите или Одлуке Надзорног одбора

ослобађање – 100%

Члан 2.
Почетна цена месечног закупа у поступку јавног оглашавања за стицање статуса корисника простора у објекту за испраћај покојника за продају свећа, цвећа, погребне
опреме и сл. одређује се према локацији гробља и износи:
Рб.

5. март 2021.

НАСЕЉЕ (ГРОБЉЕ)

Износ
дин/m²

1.

Жарково

770,00

2.

Железник (гробља „Алуге” и „Тараиш”)

615,00

3.

Остружница, Умка („Петровац” и „Морачко брдо”), Руцка, Пећани, Велика Моштаница,Сремчица и Рушањ ново

462,00

У цену пo m² није урачунат порез на додатну вредност.
Раније уговорене цене накнаде за коришћење простора у
објектима за испраћај ако су веће од наведених остају као
уговорене.
Члан 3.
Накнаде које су уговорене и реализоване до дана ступања на снагу ове одлуке неће се мењати.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о висини накнада за услуге у вези сахрањивања бр. 02-4248
од 7. октобра 2016. године, са Одлуком о изменама и допунама бр. 2453 од 14. децембра 2018. године.

Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници, одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 28. став 2. Закона
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 –
исправка и 6/20), а у вези са чланом 15. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Културног центра „Чукарица” са законом о култури („Службени лист Града Београда”, број 110/16) и
члана 22. став 1. тачка 19. Статута Градске општине Чукарица
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ СТАТУТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута КЦ „Чукарица”, који је донео Управног одбор КЦ „Чукарица” под бројем 138. на седници одржаној 22. фебруара
2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Предраг Јеремић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници,
одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 28. став 2.
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16,
30/16 – исправка и 6/20), а у вези са чланом 16. став 1. алинеја 2. Статута КЦ „Чукарица”, бр. 934 од 20. децембра 2016.
године и члана 22. Статута Градске општине Чукарица
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У КЦ „ЧУКАРИЦА”
1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
и радних задатака у КЦ „Чукарица”, који је донео директор
КЦ „Чукарица” под бројем 139 од 22. фебруара 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Предраг Јеремић, ср.

5. март 2021.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 7. седници, одржаној 4. марта 2021. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), а у вези са чланом 15. став 2. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Културне установе „Галерија ’73” са Законом о култури („Службени лист Града Београда”,
број 110/16) и члана 22. став 1. тачка 19. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА КУ „ГАЛЕРИЈА ’73”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута КУ „Галерија ’73” који је донео Управног одбор КУ „Галерија ’73” под бројем 138. на седници одржаној 22. фебруара 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2021, 4. марта 2021. године
Председник
Предраг Јеремић, ср.

На основу чл. 15, 43. и 45. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11,
12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија ГО Чукарица на 5. седници, одржаној 24. фебруара 2021.
године донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ И ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА
I. На основу Извештаја о спроведеним изборима за одборнике Скупштине ГО Чукарица, одржаним 21. јуна 2020. године, а у складу са чланом 43. и 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија ГО Чукарица, након поднете писане оверене оставке
на место одборника Скупштине ГО Чукарица, додељује мандат следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке и то:
Уместо,
Милану Раонићу, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу
додељује се мандат:
Наташи Пантић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу.
II. Изборна комисија ГО Чукарица ће у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима, кандидату коме је доделила
мандат, издати уверење да је изабран за одборника Скупштине ГО Чукарица.
III. Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата од стране Скупштине Градске општине Чукарица.
IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-11/2021, 24. фебруара 2021. године
Председник
Игор Митровић, ср.
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СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на својој 12. седници одржаној 26. фебруара 2021. године, на основу члана 42. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст), доноси

ЗА КЉ У ЧА К

На основу члана 39. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 99/11 –др. закон, 93/12, 84/15 и
83/18 – др. закон), члана 21. тачка 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др.
закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 115/18) и члана 22. Статута
Туристичке организације Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 129/18), Управни одбор
Туристичке организације Градске општине Сурчин, на седници одржаној 22. фебруара 2021. године донео је

ОД Л У КУ
1. Усваја се предлог лица овлашћеног за заступање Туристичке организације Градске општине Сурчин број 60/2021
од 19. фебруара 2021. године о изменама цена у важећем Ценовнику:
I. Цене дозвола за пецање на Рибњаку „Бечменска бара”
у Бечмену према следећој табели:
Назив
Врста дозволе

3.

Целодневна дозвола за жене за језеро бр. 1

4.

Ноћна дозвола за језеро бр. 1

800,00

5.

Целодневна дозвола за језеро бр. 2

800,00

6.

Ноћна дозвола за језеро бр. 2

900,00

7.

Дозвола за такмичење за језеро бр. 1 (у трајању од пет сати без
изношења улова)

8.

Полугодишње дозволе

20.000,00

Годишње дозволе

40.000,00

9.

I. Даје се Сагласност на Одлуку УО Туристичке организације ГО Сурчин број 70/21 од 22. фебруара 2021. године о
измени цена у важећем Ценовнику („Службени лист Града
Београда”, број 42/19).
II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
III-01-06-00-57/21, 26. фебруара 2021. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Цена
(у динарима)

1

Полудневна дозвола за радни дан за језеро бр. 1

500,00

2.

Целодневна дозвола за језеро бр. 1

800,00

5. март 2021.
600,00

400,00

Закуп
10.

Дневни закуп платформе на језеру бр. 2/дан

10.800,00

11.

Ноћни закуп платформе на језеру бр. 2/ноћ

12.600,00

II. Цене за коришћење Марине у Наутичком селу „Бисер” у Бољевцима према следећој табели:
Цена
(у динарима)

Назив услуге
1.

Пловило до обале месец дана

2.

Пловило до обале шест месеци

13.500,00

2.500,00

3.

Пловило до обале годину дана

24.000,00

4.

Чамац у везу до седам метара месец дана

5.

Чамац у везу до седам метара шест месеци

27.000,00

6.

Чамац у везу до седам метара једна година

48.000,00

7.

Пловило преко седам метара месец дана

8.

Пловило преко седам метара шест месеци

43.000,00

9.

Пловило преко седам метара годину дана

76.800,00

5.000,00

8.000,00

III. Цене смештаја у Наутичком селу,,Бисер” у Бољевцима и,,Бојчинским брвнарама” у Прогару према следећој табели:
Назив услуге

Цена
(у динарима)

1

Полудневни боравак

2.000,00

2.

Целодневни боравак

3.000,00

3.

Боравишна такса

160,00

2. Ценовник ступа на снагу 1. априла 2021. године.
3. Доставити Ценовник Оснивачу ради давања сагласности на примену истог.
Управни одбор Туристичке организације
Градске општине Сурчин
Број 70/21, 22. фебруара 2021. године
Председник
Ирена Марковић Гајић, ср.

5. март 2021.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Завод за заштиту споменика културе града Београда на основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),
ОБАВЕШТАВА
Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање следећих добара које уживају претходну заштиту:
Општина Врачар
Градитељски објекти:
1. Кућа Петра Милановића, Краља Милутина 6.
2. Стамбена зграда Александра Обрадовића, Моме Капора 2 (раније Мачванска 28)
Општина Савски венац
Градитељски објекти:
1. Зграда музеја „25. мај”, Михаила Мике Јанковића 6
2. Вила инжењера Михаила Којића, Жанке Стокић 36.
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се
одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Број Р 832/21, 3. марта 2021. године
Директор
Оливера Вучковић, ср.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању члана Школског одбора Основне школе „Васа Пелагић”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 134 од 30. новембра 2020.
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД
У Решењу о именовању члана Школског одбора Основне школе „Васа Пелагић”, Београд („Службени лист Града Београда”, број 134/20), у тачки I, уместо речи: „Даница” треба да стоји реч: „Данча”.
Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ
Правилник о допуни Правилника о одређивању
особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације за део подручја Вишњице
– Вишњички венац, градска општина Палилула – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације насеља Бусије, општина
Земун, за делове блокова 117 и 122 – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела просторне целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације подручја између улица: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне железничке станице Београд „Центар”, градска општина Савски
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна

1

1

2

3

5

Aкти градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Чукарица – – – – – –

6
6

План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Чукарица – – – –
Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа Градске општине
Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење којим се даје сагласност на Одлуку о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Културног центра „Чукарица”
Решење о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака у КЦ
„Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута КУ „Галерија ’73” – – – –
Одлука о престанку одборничког мандата – – –
СУРЧИН
Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника Туристичке организације Градске
општине Сурчин са Одлуком – – – – – – – – – – – –

Страна
6
8
9
9
10

10
11
11

12

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –

13

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Васа Пелагић”, Београд– – – –

13

Број 8 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2021.

„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

