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На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС,
24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/19, 23/19 и 128/20) и чл. 26.
и 46. 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, 60/19, 85/19, 101/19 и 7/21), заменик
начелника Градске управе Београда – секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 1. НОВЕМБРА 2021.
ГОДИНЕ ДО 1. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ (У ЗИМСКИМ
УСЛОВИМА)
1. Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја
у периоду од 1. новембра 2021. године до 1. априла 2022. године (у зимским условима) на подручју Града Београда.
2. За време трајања снежног покривача обуставља се саобраћај за сва возила осим за возила хитних служби (возила
полиције, хитне помоћи, ватрогасна возила, возила за хитне
интервенције и сл.) и одређују за санкање следеће улице:
на територији општине Вождовац:
– Катарине Ивановић, од Игњата Јоба до Растка Петровића,
– Грчића Миленка, од Љубе Чупе до Озренске;
на територији општине Звездара:
– Милана Милићевића, од Војводе Саватија до Димитрија Туцовића;
на територији општине Земун:
– Синђелићева – цела;
на територији општине Палилула:
– Маљенска, од Јуре Керошевића до Уралске,
– Данила Илића, од Чиче Романијског до Прибојске;
на територији општине Раковица:
– Станка Пауновића Вељка, од Богдана Жерајића до
Борске;
на територији општине Савски венац:
– Сењачка, од Персиде Миленковић до Војислава Вучковића,
– Фабрисова, од Звечанске до Добропољске;
на територији општине Стари град:
– Рељина, од Краљице Наталије до Призренске;
на територији општине Чукарица:
– Владимира Чопића, од Здравка Јовановића до Милана
Делића.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова и заштитне мреже у улицама наведеним у овој тачки обавља

Цена 265 динара

ЈКП „Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
Заштитна мрежа се поставља у тренутку када дебљина снежног покривача у наведеним улицама онемогућава безбедно кретање возила и пружа могућност безбедног санкања.
Одржавање саобраћајних знакова и заштитне мреже у улицама наведеним у овој тачки обавља ЈКП „Београд-пут” по
налогу ЈП „Путеви Београда”.
3. За време снежних падавина и поледице брзина кретања моторних возила ограничава се на 40 км/час, на следећим објектима, и то:
а) на надвожњацима и улицама:
– Радничкој, на улазу у Аду Циганлију;
– Петља Радничка, код Господарске механе;
– Надвожњак код Цареве ћуприје;
– Трговачкој, на улазу и излазу из Жаркова (вијадукти);
– Пилота Михајла Петровића, преко пруге и Патријарха
Димитрија у Раковици;
– Булевар Војводе Путника, преко ауто-пута;
– Мишка Јовановића, преко ауто-пута, и
– Војислава Илића, преко ауто-пута.
б) на мостовима:
– Мост на Ади;
– преко реке Саве у Бранковој улици (нови мост);
– Земунском путу (стари мост);
– преко реке Дунав Панчевачки мост са прилазним
објектима и
– преко реке Дунав Пупинов мост.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова обавља ЈКП „Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај, а одржавање саобраћајних знакова обавља ЈКП „Београд-пут” по налогу ЈП „Путеви Београда.''
4. За време снежних падавина или поледице, семафорски уређаји се из режима редовног рада стављају на режим
трептања жутог светла на следећим раскрсницама:
– Балканска – Краљице Наталије;
– Браће Јерковић – Дарвинова;
– Устаничка – Карла Лукача (пешачки прелаз);
– Устаничка – Булевар краља Александра;
– Устаничка – Кружни пут;
– Батутова – Милана Ракића;
– Старине Новака – Далматинска;
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића – Теодора
Драјзера – Љутице Богдана;
– Пилота М. Петровића – Маричка;
– Заплањска – Игњата Јоба;
– Борска – Вукасовићева;
– Борска – Станка Пауновића;
– Борска – Варешка;
– Борска – Ивана Мичурина;
– Борска – Српских ударних бригада;
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– Паштровићева – Висока;
– Тургењева – Кировљева;
– Кировљева – Љешка;
– Тадеуша Кошћушког – Узун Миркова;
– Пешачки прелаз у Тадеуша Кошћушка;
– Војислава Илића – Струмичка;
– Војислава Илића – Игњата Јоба;
– Војислава Илића – Грчића Миленка;
– Јованке Радаковић – Витезова Карађорђеве звезде;
– Смедеревски пут – Калуђерица;
– Благоја Паровића – Жарковачка;
– Војводе Степе – Боже Јанковића;
– Војводе Степе – Витановачка;
– Кумодрашка нова – Кружни пут;
– Блаже Јовановића – Косте Нађа;
– Матице Српске – Душана Петровића Шанета;
– Париска – Кнеза Симе Марковића;
– Трговачка – Водоводска;
– Мите Ружића – Милана Ракића;
– Господара Вучића – Ђердапска;
– Господара Вучића – Максима Горког;
– Љубинке Бобић – Бежанијских илегалаца;
– Пилота М. Петровића – пешачки прелаз код поште;
– Николе Пашића – Вука Караџића (Младеновац);
– Бранка Радичевића – Колубарски трг (Лазаревац).
Измену режима рада светлосних уређаја обавља ЈКП
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
5. Даном почетка примене овог решења престаје да важи
Решење о посебном режиму саобраћаја на територији Града
Београда у периоду од 1. новембра 2020. године до 1. априла
2021. године (у зимским условима) IV-01 бр. 344.1-10/20 од
12. октобра 2020. године („Службени лист Града Београда”,
брoj 115/20).
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.

радним данима, а суботом од 7.00 до 14.00 часова, осим у
зони А и зони 1 у којима се наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши радним данима и суботом у времену од 7.00 до 21.00 часа, а у улицама Пастеровој (од Ресавске до Булевара ослобођења), др Суботића (од Делиградске
до Булевара ослобођења) и Делиградској (од Пастерове до
др Суботића) у којима се наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши у времену од 7.00 до 17.00 часова
радним данима, а суботом од 7.00 до 14.00 часова.”
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од објављивања.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-13/21, 11. октобра 2021. године

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ
ПЛАНИРАНУ ДЕОНИЦУ АУТОПУТА Е-75 И Е-70 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне
зоне уз планирану деоницу Ауто-пута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток, Градска општина Вождовац (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планoм 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 плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац, део
привредне зоне уз планирану деоницу Ауто-пута Е-75 и
Е-70 Добановци – Бубањ Поток, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже
површине око 5,0 hа
4. 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, 97/17) и План генералне регулације си-

Заменик начелника
Градске управе Града Београда –
секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.
На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14,
89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 65/20, 152/20 и 9/21) и чл.
26. и 46. 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 60/19, 85/19, 101/19 и 7/21), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар
Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11,
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16,
91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19, 4/19, 5/19,
35/19, 48/19, 72/19, 136/19, 1/20, 123/20 и 24/21) у тачки 2.
став 2. мења се и гласи:
„У зонираном подручју наплата цене за коришћење општих паркиралишта се врши у времену од 7.00 до 21.00 часа

Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-12/2021, 11. октобра 2021. године
Заменик начелника
Градске управе Града Београда –
секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, 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,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 09/20, 51/21) и члана 41. Одлуке о градској управи
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси
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стема зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, брoj 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) у граници обухвата плана планиране
су површине јавне намене – мрежа саобраћајница и шуме и
површине остале намене – површине за привредне зоне (П2
– зона привредно-комерцијалне делатности).
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда, у оквиру границе обухвата плана планиране су површине јавне намене – шуме.
5. Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђивање услова за изградњу привредних и комерцијалних садржаја у складу са одредбама Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе
– град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. 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).
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 предметног плана детаљне
регулације. У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљана мерења у складу са законом. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације део је документације која се прилаже уз план.
8. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу Markom project line d.o.o., Београд, Господара Вучића
180, које је дужно да Нацрт плана изради у року од осам месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Neimar
– V ад, Београд, Књегиње Зорке 2.
9. 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.
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Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на
јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20).
10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
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 део
привредне зоне уз планирану деоницу Ауто-пута Е-75 и
Е-70 Добановци – Бубањ Поток, Градска општина Вождовац.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог Решења, имајући у виду
територију Плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну
средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број 501.3-66/2020 од 30. јуна 2020. године, утврдио
је да предметни План детаљне регулације представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката и подлежe 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 обзиром да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-15/21 од 11. јуна 2021.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
број 501.3-72/2021 oд 5. августа 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број 48560/1, I4-1/1477/21
од 6. августа 2021. године) ЈКП „Зеленило – Београд” (допис
број 17646/1 од 23. августа 2021. године), и Завод за заштиту природе Србије (допис 03 број 021-2471/2 од 23. августа
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, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-15/21 24. августа 2021 године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.
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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 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, 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 ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА ПОДРУЧЈЕ БЛОКОВА Ц2,
Ц3, Ц6-9, ЗА БЛОК 2, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2,
Ц3, Ц6-9, за Блок 2, Градска општина Звездара (у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се предузећу „PAGE Consortium” д.о.о. из Београда, Смиљанићева 4, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације изради у року од 10 месеци од
дана ступања на снагу Одлуке о изради измена и допуна
плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „CREDO VANTAGE
PROPERTY” d.o.o. из Београда, Јужни булевар 101.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине
Звездара, подручје између улица: Димитрија Давидовића,
Прешевске, планиране улице и Ђевђелијске, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,70 ha.
Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
5. 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) према коме се подручје у оквиру предложене
границе Плана налази у површинама јавних намена: мрежа
саобраћајница и површинама осталих намена: површине
за становање: зона С5 – зона вишепородичног становања у
формираним градским блоковима у централној и средњој
зони града и зона С6 – зона трансформације породичног
становања у делимично формираним градским блоковима
у вишепородично становање и
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме су на предметном подручју планирани блокови.
6. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације је преиспитивање важећег Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9
(„Службени лист Града Београда”, број 3/05) и дефинисање
правила уређења и грађења у складу са планским основом
и започетом трансформацијом на терену и прецизније дефинисање планиране изградње у односу на карактеристике
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терена и нивелацију јавних саобраћајних површина.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 Измена и допуна
плана детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у
смислу одредбе члан 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 измена и допуна плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна
плана детаљне регулације Булевара краља Александра за
подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, за Блок 2, Градска општина
Звездара, која је у процесу доношења.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије Градске општине
општине Звездара, подручје између улица: Димитрија Давидовића, Прешевске, планиране улице и Ђевђелијске, са
везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0.70 ha.
Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се поверава се предузећу „PAGE Consortium” д.о.о.
из Београда, Смиљанићева 4, које је дужно да Нацрт измена
и допуна плана детаљне регулације изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне
регулације обезбедиће обезбедиће „CREDO VANTAGE
PROPERTY” d.o.o. из Београда, Јужни булевар 101.
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 број 501.3-51/2020 од 13. јула 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 подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу одредбе члан 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 број 350.14-16/2021 од 10.
јуна 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 Измена и допуна плана детаљне регулације: 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, дописом
V–04 број 501.3-69/2021 oд 4. августа 2021. године, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, дописом број I4-1/1479/21
Арх. број 48562/1 од 6. августа 2021. године и ЈКП „Зеленило
– Београд”, дописом број 17052/1 од 13. августа 2021. године.
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставио мишљење у остављеном року, па се, сходно члану 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да нема примедбе
на предложену садржину Решења о неприступању изради
стратешке процене.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-16/2021, 24. августа 2021. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, 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 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, 09/20 и 52/21) и члана 41. Одлуке о градској управи
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЕЛИКА МОШТАНИЦА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације насеља Велика
Моштаница, Градска општина Чукарица (у даљем тексту:
план детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планoм 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 плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део катастарске општине Велика Моштаница у
границама Плана 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) – Целинa XIV, са везама саобра-
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ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 645 hа. Коначна граница плана
детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
4. 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), према коме су у граници обухвата плана
планиране површине остале намене планиране за: становање (зона С2 – зона породичног становања у формираним
градским блоковима; зона С4 – зона породичног становања
– санација неплански формираних блокова; зона С9 – зона
вишепородичног становања у постојећим организованим
насељима – отворени блок), комерцијалне садржаје (зона
К3 – зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности), мешовите градске центре (зона М6 – зона мешовитих
градских центара у зони ниске спратности), верске објекте и комплексе, привредне зоне (зона П2 – зона привредно комерцијалне делатоности), остале зелене површине,
површине остале или јавне намене планиране за спортске
објекте и комплексе и површине јавне намене планиране за
водене површине (Стојковачки поток, Моштанички поток),
за објекте и комплексе јавних служби, инфраструктурне
објекте и комплексе, зелене површине, шуме, комуналне
површине и мреже саобраћајница.
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме је у граници обухвата плана планиран зелени
коридор дуж обале Моштаничког потока у функцији повезивање осталих зелених површина у јединствен систем,
формирање еколошке мреже града.
5. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање решења датих Детаљним урбанистичким планом
стамбеног насеља Велика Моштаница – измене и допуне
(„Службени лист Града Београда”, број 30/85), дефинисање
површина јавне и остале намене и правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета изградње у складу са
могућностима простора, планским и инфраструктурним
условљеностима и инвестиционим потенцијалима као и санација геолошки нестабилних терена.
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. 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).
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;
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– 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 предметног плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације део је документације која се
прилаже уз план.
8. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар
деспота Стефана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 24 (двадесет четири) месеца од дана ступања
на снагу ове одлуке.
9. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Служба главног урбанисте, Београд,
Драгослава Јовановића 2.
10. 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.
11. Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20 и 52/21).
12. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”. и представља саставни део одлуке о изради 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 насеља
Велика Моштаница, Градска општина Чукарица.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број 501.3-70/2021 од 10. августа
2021. године, утврдио је да предметни План детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлежe 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 обзиром да имплементација плана не може имати негативан утицај на животну средину
друге државе.
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Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-23/21 од 13. септембра
2021. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину,
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
број 501.3-90/2021 oд 21. септембра 2021. године) и ЈКП
„Зеленило – Београд” (допис број 19934/1 од 30. септембра
2021. године) доставили су мишљења у којима наводе да се
може донети Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” и Завод за заштиту природе Србије нису доставили тражена мишљења па
се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) сматра да су сагласни са предметним решењем.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-23/21, 7. октобра 2021 године.
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник 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 52/21) и члана 41. Одлуке о Градској управи
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19
и 101/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉA РУШАЊ, ДЕЛА ДРЖАВНОГ
ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 22 (ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ) И
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ
22 (ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ), ГРАДСКА ОПШТИНА
ЧУКАРИЦА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације насељa Рушањ,
дела државног пута IБ реда број 22 (Ибарске магистрале)
и привредне зоне уз државни пут IБ реда број 22 (Ибарску
магистралу), Градска општина Чукарица.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
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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 плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Чукарица, насеље Рушањ, део државног пута IБ реда број 22 (Ибарске
магистрале) и привредна зона уз државни пут IБ реда бр.
22 (Ибарску магистралу), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 460 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта
плана.
4. 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), према коме је подручје у оквиру предложене
границе планирано за: површине јавне намене – мрежу саобраћајница, површине за инфраструктурне објекте и комплексе, зелене површине, комуналне површине и површине
за објекте и комплексе јавних служби и површине осталих
намена – површине за становање, површине за комерцијалне садржаје, површине за привредне зоне, површине за верске објекте и комплексе и остале зелене површине.
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме су у граници обухвата плана планиранe површинe за шуме и шумско земљиште, заштитни зелени појас,
зелене коридоре и паркове.
5. Циљеви израде плана детаљне регулације су:
– преиспитивање планских решења датих Детаљним урбанистичким насеља Рушањ („Службени лист Града Београда”, бр. 22/80, 13/84 и 30/1/90);
– дефинисање површина јавне намене како би се створили услови за опремање насеља саобраћајном, инфраструктурном мрежом и изградњу објеката јавних служби;
– дефинисање површина остале намене и правила уређења и грађења у складу са потенцијалима и ограничењима
простора;
– очување и унапређење услова заштите животне средине.
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. 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).
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);
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– 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 предметног плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
8. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 24
месеца од дана ступања на снагу одлуке o изради плана.
9. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Служба главног урбанисте.
10. 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.
11. Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у План детаљне регулације, сходно чл. 19. Закона 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, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
9/20 и 52/21).
12. 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 насељa Рушањ,
дела државног пута IБ реда број 22 (Ибарске магистрале)
и привредне зоне уз државни пут IБ реда број 22 (Ибарску
магистралу) Градска општина Чукарица.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију 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 број V-04 број 501.3-71/2021од 11. августа
2021. године, утврдио је да предметни план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлежe 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
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природа утицаја обзиром да имплементација Плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-20/21 од 5. августа 2021.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-89/2021 oд 21. септембра 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број 58494/1 од 22.
септембра 2021. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 19933/1 од 29. септембра 2021. године) доставили

11. октобар 2021.

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 тражено
мишљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласан са предметним
решењем.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-24/21, 7. октобра 2021. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

МЛАДЕНОВАЦ
Веће Градске општине Младеновац, на седници одржаној 29. септембра 2021. године, на основу члана 49. став 3.
Зaкона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр.
21/16, 13/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. закон и
157/20 – др. закон), члана 85. став 5. 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) и члана 39. став 1. алинеја 16. Статута Градске општине Младеновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и
82/19), донело је

Веће Градске општине Младеновац на седници одржаној 29. септембра 2021.године, на основу члана 49. став 3. а
у вези са чланом 99. став 2. Зaкона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, бр. 21/16, 13/17, 95/18, 113/17 – др.
закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон), члана 85. став
5. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 39. став 1. алинеја 16. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

РЕШЕЊЕ
1. Мирјани Симовић, начелнику Управе градске општине Младеновац, престаје рад на положају са даном 28. септембра 2021. године, због протека времена на које је постављена.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. Решење доставити: Мирјани Симовић, Одељењу за
општу управу, Служби за буџет и финансијске послове
Управе Градске општине Младеновац и Архиви.

1. Поставља се поново Мирјана Симовић, дипломирани правник из Младеновца, на положај начелника Управе
градске општине Младеновац, са даном 29. септембaр 2021.
године на период од пет година.
2. Службеник ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
4. Решење доставити: Мирјани Симовић из Младеновца,
Владимира Ћоровића 31, Одељењу за општу управу, Служби за буџет и финансијске послове и Архиви.

Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-35/1/2021, 29. септембра 2021. године

Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-35/2/2021, 29. септембра 2021. године

Председник
Владан Глишић, ср.

Председник
Владан Глишић, ср.
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ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац 8.октобра 2021.
године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 8. октобра 2021. године, на основу члана 69. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19), члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и
144/19 – исправка) и члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу
(„Службени лист Града Београда”, број 85/16), поступајући
по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 2476 од 8. октобра 2021.
године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о
трећој измени и допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац”, број 2474 од 8. октобра 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на одлуку Надзорног одбора ЈП
Спортско културни центар „Обреновац”, број 2474 од 8.
октобра 2021. године о трећој измени и допуни Ценовника
услуга предузећа.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са Одлуком на које се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 77 од 8. октобра 2021. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о промени
Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско културни центар
„Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног предузећа Спортско
културни центар ,,Обреновац” бр. 2191 од 5. јула 2019. године
(инт.преч.текст) и чл. 3, 21. и 27. Пословника о раду Надзорног
одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 3698 од 22. новембра
2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац”, донео је на 23. седници одржаној
телефонским путем дана 8. октобра 2021. године следећу

ОД Л У КУ
1. Доноси се Трећа измена и допуна Ценовника ЈП
Спортско-културни центар „Обреновац” у тексту који је саставни део ове одлуке.
2. Трећа измена и допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” се доставља председнику ГО
Обреновац на сагласност.
3. Трећа измена и допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” ступа на снагу и примењује се
наредног дана од дана давања сагласности.
4. Трећа измена и допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” биће објављена на огласној табли предузећа.
Надзорни одбор
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2474, 8. октобра 2021. године
Председник
Страхиња Колашинац, ср.
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ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИК А
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ОБРЕНОВАЦ”
Ценовник ЈП СКЦ „Обреновац”, број 1577 од 26. маја
2020. године, број 2910 од 23. октобра 2020. године и број
583 од 9. марта 2021. године се допуњује у одељку I ЗАКУПИ тако што се после ставке под редним бројем 67 додаје нова ствака под редним бројем 68, одељак VII БАЗЕНИ
мења се у називу и износу у ставкама од редног броја 15. до
редног броја 35. и после ставке под редним бројем 64. уводе
се две нове ставке под редним бројем 65. и 66., тако да после
измене и допуне гласи:
I. ЗАКУПИ
68. Почетна цена за закуп
пословног простора у
објекту Палеж (канцеларија у приземљу)
у трајању од најмање
једне године
VII.
БАЗЕНИ
15. Рекреативно пливање
16. Комплет од 10 улазница
за дневну рекреацију
17. Комплет од 20 улазница
за дневну рекреацију
без сауне
18. Дневна рекреација са
употребом сауне
19. Комплет од 10 улазница
за дневну рекреацију са
употребом сауне
20. Бизнис термин
21. Месечна пропусница за
рекреацију (1 сат и 30
минута)
22. Месечна викенд пропусница без употребе
сауне
23. Пропусница за бизнис
и викенд термине
24. Рекреација за децу (од 3
до 7 година)
25. Аеробик у води за жене
26. Комплет од 10 улазница
аеробика у води за жене
27. Ноћна рекреација .
28. Ноћна рекреација
29. Школа пливања (без
ПДВ-а)
30. Обука непливача (12
тренинга) без ПДВ-а
31. Пропусница за зимску
сезону без сауне
32. Дневна рекреација
више од 500 улазница
без употребе сауне

месечно

6.000,00 динара

улазница

400,00 динара

комплет

3.300,00 динара

комплет

4.800,00 динара

улазница

450,00 динара

комплет
улазница

4.000,00 динара
350,00 динара

месечно

1.750,00 динара

месечно

1.750,00 динара

месечно

3.000,00 динара

улазница
улазница

200,00 динара
250,00 динара

комплет
улазница
месечно

3.300,00 динара
450,00 динара
3.000,00 динара

улазница

350,00 динара

месечно

3.350,00 динара

месечно 12.500,00 динара
улазница

350,00 динара
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33. Дневна рекреација
више од 500 улазница
са употребом сауне
улазница
400,00 динара
34. Ноћна рекреација више
од 500 улазница
улазница
400,00 динара
35. Годишња пропусница
26.000,00 динара
65. Месечна пропусница
(отворен и затворен
базен) за ученике и
студенте
1.500,00 динара

11. октобар 2021.

66. Сезонска пропусница
(отворен и затворен
базен) за ученике и
студенте
6.000,00 динара
ПДВ је урачунат у цену, осим у случају када је посебно
наглашено да је цена без ПДВ-а.
Трећа измена и допуна Ценовника ЈП СКЦ „Обреновац”
ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.
Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2475, 8. октобра 2021. године
Директор
Иван Јегоровић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 40.
Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација”, директор ЈКП „Београдски водовод и канализација” у име Послодавца, Независни синдикат ЈКП „Београдски водовод и канализација” и Синдикална организација ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, као репрезентативни синдикати
код Послодавца и градоначелник Града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 –
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана
35. Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
Београд, репрезентативни синдикат код послодавца Јавног
комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд и то Синдикална организација самосталног синдиката, директор
Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд и
градоначелник Града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

А Н ЕКС I

А НЕ КС I

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД

Члан 1.
У Колективном уговору за Јавно комунално предузеће
„Београдски водовод и канализација” („Службени лист Града Београда”, број 95/18), члан 120. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да
се примена колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдски водовод и канализација”, потписаног 11. октобра
2018. године („Службени лист Града Београда”, број 95/18),
продужи до 1. децембра 2021. године”.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
ПОСЛОДАВАЦ
ОСНИВАЧ
ЈКП „Београдски водовод
Град Београд
и канализација”
Г број 4011-7027/18
Број 59421,
Београд, 11. октобра 2021.
Београд, 21. септембра
године
2021. године
Директор
Градоначелник
Страхиња Даниловић, ср. Проф. др Зоран Радојичић, ср.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ
1. Независни синдикат 2. Синдикална организациЈКП „Београдски водовод ја ЈКП „Београдски водовод
и канализација”
и канализација”
Београд, 21. септембра
Београд, 21. септембра 2021.
2021. године
године
Председник
Председник
Радуле Ристић, ср.
Милан Панић, ср.

Члан 1.
У Колективном уговору Јавног комуналног предузећа
„Градске пијаце” Београд („Службени лист Града Београда”,
број 96/18), члан 94 мења се и гласи:
„Потписници овог Колективног уговора су сагласни
да се примена колективног уговора код послодавца Јавно
комунално предузеће „Градске пијаце”, потписаног 10. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број
96/18) продужи до 1. децембра 2021. године”.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд
Г број 4011-7027/18
Београд, 11. октобра 2021. године
Градоначелник
Проф др Зоран Радојичић, ср.
Синдикална организација самосталног синдиката
Београд, 17. септембра 2021. године
За Синдикалну организацију самосталног синдиката
Весна Крстајић, ср.
ЈКП „Градске пијаце”
Београд, 17. септембра 2021. године
Директор
Бојан Бајагић, ср.

11. октобар 2021.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 1. новембра
2021. године до 1. априла 2022. године (у зимским
условима) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о општим
паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне зоне уз планирану деоницу
ауто-пута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток,
градска општина Вождовац – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, за Блок 2,
градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Велика Моштаница, градска општина
Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насељa Рушањ, дела државног пута IБ реда
број 22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз
државни пут IБ реда број 22 (Ибарску магистралу),
градска општина Чукарица – – – – – – – – – – – – –

Страна

Акти градских општина

1
2

3

МЛАДЕНОВАЦ
Решење Већа градске општине Младеновац број
IV-00-06-4-35/1/2021 од 29. септембра 2021. године –
Решење о постављењу начелника Управе градске
општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – –

8
8

ОБРЕНОВАЦ
4

5

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

9

Колективни уговори

6

Aнекс I Колективног уговора за Јавно комунално
предузеће „Београдски водовод и канализација” – –
Aнекс I Колективног уговора Јавног комуналног
предузећа „Градске пијаце” Београд – – – – – – – –

10
10
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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

