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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVIII Број 31

3. април 2014. године

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦЕ У НАСЕЉУ „МЕДАКОВИЋ”,
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације пијаце у насељу „Медаковић”, градске општине Вождовац и Звездара (у
даљем тексту план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, који је дужан да нацрт плана изради у року од четири
месеца од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће ЈКП „Градске пијаце”,
Београд, Живка Карабиберовића бр. 3.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Вождовац и
Звездара, неизграђен простор између постојећих стамбених
групација насеља „Медаковић”, улице Боривоја Стевановића и интерне улице која излази на Улицу браће Срнић, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће односно планиране мреже, површине око 1,4 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана 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 план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.

Цена 220 динара

Обра зложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступа се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
пијаце у насељу „Медаковић”, градске општине Вождовац и
Звездара („Службени лист града Београда”, број 67/13).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од четири месеца од дана ступања на снагу Oдлуке. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће ЈКП „Градске пијаце”,
Београд, Живка Карабиберовића бр. 3.
Оквирном границом олана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Вождовац и
Звездара, неизграђен простор између постојећих стамбених
групација насеља „Медаковић”, Улице Боривоја Стевановића и интерне улице која излази на Улицу браће Срнић, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,4 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план 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 члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-3/14 од 3. фебруара 2014.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-10/2014-V-04 од 25. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 1380/2 од 6. марта 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020540/2 од 11. марта 2014. године) доставили су мишљење у
коме наводе да се може донети Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.

Број 31 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, 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 Предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-3/14, 24. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр.135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ
УЛИЦА: ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ И ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ, ГРАДСКА
ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације за подручје
између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки
венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица (у
даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, који је дужан да нацрт плана изради у року од дванаест
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева 84.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Раковица, дефинисан регулацијом улица: Пилота Михаила Петровића,
Видиковачки венац и Ибарске магистрале, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,8 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана 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 план не представља оквир за одобравање будућих
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развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Обра зложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступа
се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за
подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица („Службени лист града Београда”, број 67/13).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од дванаест месеци од дана ступања на снагу Oдлуке. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева 84.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Раковица, дефинисан регулацијом улица: Пилота Михаила Петровића,
Видиковачки венац и Ибарске магистрале, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,8 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план 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 члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-5/14 од 3. фебруара 2014.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-7/2014-V-04 од 24. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 1018/2 од 25. фебруара 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020469/2 од 28. фебруара 2014. године) доставили су мишљење
у коме наводе да се може донети Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, 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 Предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-5/14, 24. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОД УЛИЦЕ СТАРЦА ВУЈАДИНА
ДО УЛИЦЕ СТАНИСЛАВА СРЕМЧЕВИЋА, БЛОКОВИ
Б15, Б15, Б22, Ц18, Ц22, Ц23, Ц24, Ц25, Ц26, ЗА БЛОК
Б 15 – ИЗМЕЂУ УЛИЦА ГАЈЕВЕ, КАЈМАКЧАЛАНСКЕ,
СТАРЦА ВУЈАДИНА И БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од Улице старца Вујадина
до улице Станислава Сремчевића, блокови, Б15, Б22, Ц18,
Ц22, Ц23, Ц24, Ц25, Ц26 („Службени лист града Београда”,
број 34/03), за блок Б15 – између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља Александра, градска
општина Звездара (у даљем тексту: план).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се ПД „Аула” д.о.о, Београд, Краљевачких жртава бр. 1а, који је дужно да нацрт плана изради у року од 6
(шест) месеци од дана ступања на снагу Oдлуке. Средства
за израду плана детаљне регулације обезбедиће ПД „МVC
Mirković invest” д.о.о., Београд, Гајева бр. 14.
3. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине
Звездара, блок између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца
Вујадина и Булевара краља Александра са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине 2,1 ha.
Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације
концепта, изузетно нацрта плана.
4. Предметне Измене и допуне Плана детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације
о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичкотехничких докумената.
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 Измене и допуне плана детаљне регулације не
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
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ката 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.
Обра зложење
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације
приступа се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од
Улице старца Вујадина до Улице Станислава Сремчевића,
блокови, Б15, Б22, Ц18, Ц22, Ц23, Ц24, Ц25, Ц26 („Службени лист града Београда”, број 34/03), за блок Б15 – између
улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара
краља Александра, градска општина Звездара („Службени
лист града Београда”, број 67/13).
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се ПД „Аула” д.о.о, Београд, Краљевачких жртава бр.
1а, који је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу Oдлуке. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће ПД „МVC Mirković
invest” д.о.о., Београд, Гајева бр. 14.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Звездара, блок између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца
Вујадина и Булевара краља Александра са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине 2,1 ha.
Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације
концепта, изузетно нацрта плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, 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 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. 350.14-7/14 од 3. фебруара 2014.
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, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-6/2014-V-04 од 24. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 1020/2 од 25. фебруара 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020470/2 од 27. фебруара 2014. године) доставили су мишљење
у коме наводи да се може донети Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Зако-
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на о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са
Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-7/14, 24. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ЗАПАДНО ОД НАСЕЉА ДОБАНОВЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела привредне
зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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;

3. април 2014.

– 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 представљене 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела
привредне зоне западно од насеља Добановци, градска
општина Сурчин, део је документације која се прилаже уз
план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
предузећу „Далмак” д.о.о., Београд, Ратних војних инвалида
бр. 21.
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од дванаест месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља
Добановци, градска општина Сурчин, обезбедиће предузеће „Тргоматик” д.о.о., Београд – Добановци, Житна бр. 15.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члана 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 и 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела привредне
зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин („Службени лист града Београда”, број 67/13).
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, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже 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, 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 дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин, 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”, број 135/04),
уз дописе IX-03 број 350.14-1/14 од 3. фебруара 2014. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља
Добановци, градска општина Сурчин, Секретаријату за
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленилo – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-8/2014-V-04 од 24. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 1019/2 од 25. фебруара 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020472/2 од 27. фебруара 2014. године) доставили су мишљење
у коме наводе да се може донети Решење о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, 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 Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-1/2014, 25. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УГРИНОВАЧКЕ УЛИЦЕ ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т-6 ДО БУЛЕВАРА МИХАJЛА ПУПИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке
улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михаjла Пупина,
градска општина Земун (у даљем тексту: план).

Број 31 – 5

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, 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 на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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 представљене 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михаjла
Пупина, градска општина Земун, део је документације која
се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева
бр. 30,
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од осамнаест месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6
до Булевара Михаjла Пупина, градска општина Земун, обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
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Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Угриновачке улице
од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михаjла Пупина, градска општина Земун („Службени лист града Београда”, број
67/13).
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, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже 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, 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 Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михаjла Пупина, градска општина Земун, 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”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/14 од 4. фебрура 2014. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6
до Булевара Михаjла Пупина, градска општина Земун, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-13/2014-V-04 од 24. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило Београд” (допис број 1378/2 од 6. марта 2014. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број
6795/1 од 12. марта 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020-535/2 од 21. марта 2014. год.)
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдво-
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де” нису доставили тражено мишљење у законском року,
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 Предлогом решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-2/2014, 25. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ СЕВЕРНЕ ТАНГЕНТЕ,
УЛИЦЕ ЗАГЕ МАЛИВУК, КОРИДОРА ПЛАНИРАНЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ПУТА БЕОГРАД–ПАНЧЕВО,
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне
зоне, између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево,
градска општина Палилула (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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;
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– 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 представљене 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део
привредне зоне, између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд-Панчево, градска општина Палилула, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
предузећу „Urbicus” д.о.о. из Београда, Кларе Цеткин бр. 4/16.
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од осам месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана
детаљне регулације за део привредне зоне, између Северне тангенте, улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево, градска општина
Палилула, обезбедиће предузеће „Дреник” НД, д.о.о. из Београда, Делиградска 19.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део привредне
зоне, између Северне тангенте, улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево,
градска општина Палилула („Службени лист града Београда”, број 67/13).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
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сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам
и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину, утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже 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, 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 за део привредне зоне, између Северне тангенте,
улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге
и пута Београд-Панчево, градска општина Палилула, 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”, број 135/04),
уз дописе IX-03 број 350.14-4/14 од 4. фебруара 2014. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за део привредне зоне, између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке
пруге и пута Београд–Панчево, градска општина Палилула, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „ЗеленилоБеоград”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-12/2014-V-04 од 25. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило–Београд” (допис број 1379/2 од 6. марта 2014. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број
6783/1 од 13. марта 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020-536/2 од 10. марта 2014. године)
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року,
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 Предлогом решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-4/2014, 25. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р
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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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ KОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, 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 на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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 представљене 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
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Извештај о стратешкој процени утицаја планираних
намена на животну средину Плана детаљне регулације
комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на
Новом Београду, градска општина Нови Београд, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева
бр. 30.
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од осамнаест месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови
Београд, обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду,
градска општина Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 67/13).
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, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину, утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину, у смислу члану 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, 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 комплекса аутобуске и железничке станице
у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд, 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”, број 135/04),
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уз дописе IX-03 број 350.14-6/14 од 4. фебруара 2014. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације комплекса аутобуске и железничке станице у
Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-11/2014-V-04 од 25. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 1377/2 од 6. марта 2014. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број
6799/1 од 10. марта 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020-537/2 од 11. марта 2014. године)
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису
доставили тражено мишљење у законском року, 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 Предлогом решења о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-6/2014, 25. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БАРАЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
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те животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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 представљене 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних
намена на животну средину Плана генералне регулације за
насеље Барајево, градска општина Барајево, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева
бр. 30.
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од осамнаест месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево, обезбедиће се из буџета градске општине Барајево.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
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Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево („Службени лист града Београда”, број 67/13).
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, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже 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, 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 генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево, 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”, број 135/04),
уз дописе IX-03 број 350.14-8/14 од 4. фебруара 2014. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-

3. април 2014.

тешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-14/2014-V-04 од 25. фебруара 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 1376/2 од 6. марта 2014. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број
6791/1 од 10. марта 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020-539/2 од 21. марта 2014. године)
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису
доставили тражено мишљење у законском року, 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 Предлогом решења о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-8/2014, 25. марта 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с.р

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ГРОЦКА
Општинско веће градске општине Гроцка на седници
одржаној 3. априла 2014. године, на основу члана 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 17. Статута градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и
Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2013. годину
(„Службени лист града Београда”, бр. 72/12, 16/13 и 36/13)
донело је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка бр. 401-97 од 31. марта 2014.
године, у члану 5. износ прихода на економској класификацији 714513 – Комунална такса за држање моторних возила
од „12.200.000” замењује се износом од „12.000.000” динара,
а укупан збир на класификацији 714000 – Порез на добра
и услуге од „12.370.000” динара замењује се износом од
„12.170.000” динара.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примењиваће се од 1. априла 2014. године, и иста ће бити објављена
у „Службеном листу града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број 401-97/2014-1, 3. априла 2014. године
Председник
Зоран Марков, с.р.

ОБРЕНОВАЦ
На основу члана 59 Пословника Скупштине градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број
6/11), поступајући по захтеву Јавног предузећа за заштиту и
унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац број 480/14 од 18. марта 2014. године, Комисија за прописе Скупштине градске општине Обреновац на
седници одржаној 21. марта 2014. године утврдила је пречишћени текст Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац.
Пречишћен текст Одлуке обухвата Одлуку о промени
оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за заштиту и унапређење животне средине на територији
градске општине Обреновац објављену у „Службеном
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листу града Београда”, број 12/13 и Одлуку о измени Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац објављену у „Службеном листу града Београда”, број 12/14.
Пречишћени текст Одлуке не садржи одредбе у којима
је одређено време ступања на снагу ових одлука.
Комисија за прописе
Скупштине градске општине Обреновац
VII-01 број 020-28, 21. марта 2014. године
Председник
Маријана Тошић, с.р.

ОД Л У КА
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II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач предузећа је градска општина Обреновац, Вука
Караџића бр. 74, матични број 07038330, у чије име оснивачка права врши Скупштина градске општине Обреновац
(у даљем тексту: оснивач).
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом и другим
одлукама.
Предузеће у правном промету са трећим лицима има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
(пречишћен текст)

Члан 6.
Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Заступање и представљање јавног предузећа

Усклађивање оснивачког акта

Члан 7.
Предузеће заступа и представља директор без ограничења овлашћења.
Директор може у оквиру својих овлашћења дати другом
лицу писмено пуномоћје за заступање предузећа.
Директор, уз сагласност Надзорног одбора може дати и
опозвати прокуру у складу са законом.

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење
животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 56/09 и 55/12),
којим је основано Јавно предузеће за заштиту и унапређење
животне средине на територији градске општине Обреновац и уписано у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД198410/2009 од 28. децембра 2009. године
у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12, у даљем тексту: Закон) на начин како следи:
Циљ оснивања
Члан 2.
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац. (у даљем тексту:
предузеће) оснива се у циљу обезбеђивања услова за праћење
стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење
животне средине на територији градске општине Обреновац.
Предмет одлуке
Члан 3.
Ова одлука садржи одредбе о:
1. називу и седишту Оснивача;
2. пословном имену и седишту предузећа;
3. заступању предузећа;
4. претежној делатности предузећа;
5. износу основног капитала;
6. имовини која се не може отуђити;
7. располагању (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које су пренете у својину предузећа;
8. правима, обавезaма и одговорностима Оснивача према предузећу и предузећа према Оснивачу;
9. органима предузећа;
10. заштити животне средине;
11. другим питањима од значаја за несметано обављање
делатности за коју је основано предузеће.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Предузеће послује под следећим пословним именом:
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП ЗЖС
Обреновац.
Предузеће може променити пословно име одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, на коју сагласност даје оснивач.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште предузећа је у Обреновцу у Улици краља Александра I бр. 63.
Предузеће може променити седиште одлуком коју доноси Надзорни одбор, на коју сагласност даје оснивач.
Печат, штамбиљ и логотип јавног предузећа
Члан 10.
Предузеће има печат, штамбиљ и логотип чији се изглед и
садржина утврђују Статутом предузећа (у даљем тексту: Статут), а број печата и штамбиља утврђује директор предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Предузеће се уписује у регистар у складу са законом
којим се уређује правни положај привредних друштава и
поступак регистрације у Агенцији за регистрацију привредних субјеката.
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Унутрашња организација јавног предузећа

Имовина јавног предузећа

Члан 12.
Предузеће послује као јединствена радна целина.
Предузеће ће Статутом утврдити унутрашњу организацију
рада којом ће се обезбедити услови за рационално и ефикасно
обављање делатности од општег интереса ради које се оснива.
Актом директора предузећа ближе се уређује унутрашња организација и систематизација послова.

Члан 15.
Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, овом одлуком и уговором.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у
својину предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће може за обављање делатности од општег интереса користити средства у јавној и другим облицима својине,
у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором.
Предузеће не може да отуђи односно да располаже
објектима и другим непокретностима, постројењима и
уређајима веће вредности који су у функцији обављања
претежне делатности за коју је предузеће основано.
Непокретним стварима у јавној својини, које су пренете у својину предузећа у складу са законом, предузеће може
располагати у складу са законом и то: уз сагласност оснивача за прибављање непокретности веће вредности, за чију
набавку је у складу са законом потребно претходно обавештење о намери да се спроведе поступак јавне набаваке
и за отуђење непокретности чија је вредност већа од вредности која је законом или другим прописом утврђена као
горња граница јавне набавке мале вредности.
Предузеће може без сагласности оснивача прибављати
покретне ствари чија је набавка предвиђена годишњим програмом пословања и отуђивати покретне ствари мање вредности.

IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Предузеће у складу са надлежностима градске општине
Обреновац, као претежну делатност обавља:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
– управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и
др.) на територији градске општине Обреновац;
Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља
и следеће послове:
– Праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и
унапређењу животне средине;
– мерење нивоа буке;
– успостављање локалног регистра извора загађивача;
– израда програма и пројеката употребе обновљивих и
алтернативних извора енергије;
– израда и спровођење појединачних пројеката подизања, уређења или обнове јавних зелених површина и
сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра и ерозије и др;
– уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке баште;
– управљање новоформираним шумским културама на
јавним површинама;
– успостављање катастра јавних зелених површина;
– издавање и публиковање података, извештаја и информација о стању животне средине;
– сузбијање штетних организама (комараца, крпеља,
глодара и др.);
– развијање јавне свести о значају заштите и унапређења
животне средине;
– успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга рада предузећа;
– промоција и презентација пројеката из делокруга рада
предузећа;
– израда акционих и санационих планова од значаја за
заштиту животне средине на подручју градске општине;
– пружа стручне услуге правним и физичким лицима,
на њихов захтев, у припреми пројеката из области заштите животне средине, по посебном уговору, по основу којег
стиче приход;
– и друге послове и услуге које су у функцији и у вези са
подстицањем заштите животне средине утврђене законом
и Статутом предузећа у складу са надлежностима градске
општине, који се уобичајено врше са пословима из овог члана.
Предузеће може променити делатност одлуком коју доноси Надзорни одбор, на коју сагласност даје оснивач.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 14.
Основни капитал предузећа, чини улог у новцу у укупном
износу од 500.000,00 динара (пет стотина хиљада динара).

Члан 16.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана оснивач стиче уделе у предузећу као и права по основу тих удела.
Капитал у предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење основног капитала
Члан 17.
О повећању или смањењу основног капитала предузећа
одлучује оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 18.
Предузеће послује у складу са законом којим се уређује
буџетски систем и индиректни је корисник буџета.
Предузеће, у обављању делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
1) буџета градске општине Обреновац;
2) прихода од других нивоа власти;
3) прилога, донација, поклона и помоћи и
4) других извора у складу са законом и другим прописима.
VI. ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 19.
Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану и годишњем програму рада
и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. овог члана,
утврђују се пословна политика и развој предузећа, одређују
се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада предузећа морају се заснивати на законима којима се уређује делатност и послови којима се бави предузеће.
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Планови и програми

Члан 20.
Планови и програми предузећа су:
– дугорочни и средњорочни план рада и развоја предузећа,
– годишњи програм пословања са финансијским планом и
– други посебни планови и програми (за коришћење
буџетске помоћи, субвенција, гаранција и др.).
За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи
програм пословања и доставља га Оснивачу најкасније до
1. децембра текуће године за наредну годину, на сагласност.
Планови и програми из става 1. овог члана сматрају се
донетим када на њих сагласност да Оснивач.
Програм садржи нарочито: планиране изворе прихода и
позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле
добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе
за целовито сагледавање политике цена услуга, зараде и запошљавање у предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста зарада у јавном сектору, који утврђује
Влада за годину за коју се програм доноси, критеријуме за
коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање
накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.
Предузеће је дужно да у складу са законом омогући надлежним органима праћење реализације програма и контролу редовности плаћања.
Члан 21.
Пословни резултат предузећа утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
VII. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Права оснивача
Члан 22.
По основу учешћа у основном капиталу предузећа, Oснивач има следећа права:
– право управљања предузећем на начин утврђен законом и овом одлуком;
– право да будe информисан о пословању предузећа;
– право да учествујe у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
– друга права у складу са законом.
Обезбеђење заштите општег интереса
Члан 23.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у делатности
за коју је предузеће основано, Оснивач даје сагласност на:
1. Статут предузећа, као и на одлуке о промени пословног имена, седишта и делатности предузећа;
2. давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим
ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје
други орган;
4. располагање (прибављање и отуђење) средствима
у јавној својини која су пренета у својину предузећа, веће
вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;
5. акт о општим условима за пружање услуга;
6. улагања капитала;
7. статусне промене;
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8. дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и годишње програме пословања предузећа;
9. одлуке о повећању и смањењу капитала;
10. акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала у уделима, као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
11. друге одлуке којима се уређује обављање делатности
од општег интереса у складу са законом и овом одлуком.
Члан 24.
Предузеће је дужно да организује обављање делатности
на начин којим се обезбеђује ефикасност и рационалност у
пословању.
Предузеће је дужно да своје средњорочне и дугорочне
планове рада и развоја и годишње програме пословања,
усклађује са одлукама, програмским и планским актима Оснивача.
Предузеће је дужно да на захтев Оснивача поднесе одговарајући извештај или достави информацију о свим питањима у вези пословања предузећа.
Оснивач и предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности уредити Уговором, у складу са законом.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 25.
Предузеће је дужно да предузима мере и активности
за редовно одржавање и несметано функционисање постројења, објеката и друге опреме неопходне за обављање
своје делатности, у складу са законима и другим прописима
којима се уређују услови обављања делатности од општег
интереса због које је основано.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 26.
Управљање у предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор и
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора и мандат
Члан 27.
Надзорни одбор предузећа има три члана.
Председника и два члана именује Оснивач на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, а предлаже на начин и по поступку који је утврђен
Статутом предузећа.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 28.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се
лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано
предузеће;
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4. најмање три године искуства на руководећем положају;
5. да поседује стручност из области финансија, права
или корпоративних управљања;
6. да није осуђивано на условну или безусловну казну
за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности предузећа.

Члан 31.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач
на основу извештаја о степену реализације програма пословања предузећа.

Престанак мандата чланова Надзорног одбора

2) Директор

Члан 29.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се
пре истека периода на који су именовани, уколико:
1. надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
2. оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа,
3. пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице
јавног предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други
начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико
предузеће не испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања
новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора.

Члан 32.
Директора предузећа именује Скупштина градске
општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора предузећа спроводи се на начин прописан законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
За директора предузећа именује се лице које испуњава
опште услове по одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 64/09) и посебне услове и то:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
или стечено одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске или основне струковне
студије), односно високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од четири или три године;
3. да има најмање три године радног искуства;
4. да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности;
5. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа;
Статутом предузећа могу се одредити и други посебни
услови, знања или вештине за лица која могу бити именована за директора.
Директор предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено
време.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 30.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља
их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова
или радњи у складу са законом, статутом предузећа и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом, Статутом
предузећа и прописима којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у предузећу.

Накнада за рад

Надлежности директора
Члан 33.
Директор предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом, овом одлуком
и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 34.
Директор има право на зараду, а може имати и право на
стимулацију у случају када предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси оснивач.
Стимулација не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно се исказује у оквиру годишњег
финансијског извештаја.
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Престанак мандата директора

Остваривање права на штрајк

Члан 35.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.
Оставку у писаној форми директор предузећа подноси
оснивачу.

Члан 41.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради
заштите својих професионалних и економских интереса по
основу рада.
У предузећу право на штрајк запослени остварују у
складу са законом, Правилником о раду и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка запослених предузећа мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од
општег интереса у складу са законом и актом Оснивача о
одређивању минимума процеса рада у предузећу.
Минимум процеса рада посебним актом утврђује Оснивач, у складу са законом.
У случају да се у предузећу не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада, Веће градске општине
предузеће неопходне мере прописане законом, у циљу
спречавања неотклоњивих штетних последица по живот и
здравље људи, њихову безбедност и безбедност имовине.

Разрешење директора
Члан 36.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор
предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.
Члан 37.
Законом који уређује правни положај јавних предузећа
утврђени су случајеви због којих Оснивач разрешава или
због којих може разрешити директора пре истека периода
на који је именован.
Суспензија директора

Радни односи

Члан 38.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница
за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Члан 42.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног
односа уређују се Правилником о раду предузећа у складу
са законом и актима Оснивача.
Правилник о раду предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

Вршилац дужности директора

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 39.
Оснивач именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у
случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период до
шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на
још један период до шест месеци.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења директора.

Члан 43.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и
здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују Правилником о раду и другим општим актима предузећа или
уговором о раду.

IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ
Поремећаји у пословању
Члан 40.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач
ће предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
1. промену унутрашње организације предузећа;
2. разрешење Надзорног одбора и директора и именовање
привремених органа предузећа;
3. ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у јавној својини и
4. друге мере одређене законом којим се уређују услови
и начин обављања делатности од општег интереса и овом
одлуком.

Заштита животне средине
Члан 44.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности животне средине.
Статутом предузећа детаљније се утврђују активности
предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону
и прописима Оснивача који регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 45.
Рад предузећа је јаван.
Предузеће је дужно да усвојени годишњи програм пословања и тромесечне извештаје о његовој реализацији, ревидиране финансијске годишње извештаје, као и мишљење
овлашћеног ревизора на те извештаје, састав и контакте
Надзорног одбора и директора, као и друга питања значајна
за јавност, објављујe на својој интернет страници.
Статутом предузећа ближе ће се одредити начин обезбеђења јавности рада предузећа, у складу са законом.
За јавност рада предузећа одговоран је директор.
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Доступност информација

Члан 46.
Доступност информација од јавног значаја предузеће
врши у складу са одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 47.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора предузећа
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 48.
Општи акти предузећа су Статут и други општи акти
утврђени законом, којима се на општи начин уређују
одређена питања.
Статут је основни општи акт предузећа.
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности
са Статутом предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу, морају бити у складу са општим актима
предузећа.
Члан 49.
Статутом предузећа уређују се: пословно име и седиште предузећа; печат, штамбиљ и логотип; заступање
предузећа; унутрашња организација; претежна и друге
делатности; планирање рада и развоја; подаци о висини
уписаног основног капитала; органи предузећа – именовање, разрешење и делокруг, права, обавезе и одговорности органа предузећа; начин статусних промена предузећа; општи акти и начин њиховог доношења; унутрашњи
и спољни надзор; чување аката и докумената; право на
информисање; дужност чувања пословне тајне; заштиту
животне средине; измене Статута и друга питања од значаја за рад и пословање предузећа и за остваривање права,
обавеза и одговорности запослених у предузећу, у складу
са законом.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Предузеће је било дужно да усагласи Статут са Одлуком о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на
територији градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 12/13) у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке, тј. до 16. маја 2013. године, што је и
учињено 7. маја 2013. године.
Остале опште акте надлежни органи предузећа су били
дужни да ускладе до 29. јула 2013. године тј. у року од 60
дана од дана ступања на снагу Статута предузећа (30. маја
2013. године).
Са 21. јуном 2013. године, као даном именовања председника и чланова Надзорног одбора предузећа у складу са
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Одлуком о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању
јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, број 12/13) и Статутом предузећа,
престао је са радом Управни одбор предузећа, а његовом
председнику, заменику председника и члановима престао је
мандат.
Директор предузећа је наставио да обавља функцију директора до избора директора предузећа по јавном конкурсу, а исто лице је по конкурсу изабрано за директора предузећа 29. августа 2013. године.
Члан 51.
Даном ступања на снагу Одлуке о промени оснивачког
акта – Одлуке о оснивању јавног предузећа за заштиту и
унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 12/13),
тј. са 16. априлом 2013. године, престала је да важи Одлука
o оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 56/09 и 55/12).
Члан 52.
Пречишћени текст одлуке објавити у „Службеном листу
града Београда”.

Председник градске општине Обреновац, 3. априла
2014. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 19/14
– пречишћен текст), а у вези са чланом 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11),
члана 1. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
(„Службени лист града Београда”, број 27/14) и Закључка
о измени Закључка о измени интервентних мера заштите
најугроженијих грађана („Службени лист града Београда”, број 27/14), по прибављеном мишљењу Већа градске
општине Обреновац на седници одржаној 3. априла 2014.
године, донео је

ЗА КЉУЧ А К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У
ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем
тексту: Закључак („Службени лист града Београда”, бр.
17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12,
46/12, 51/12, 69/12, 11/13, 37/13, 43/13 и 4/14),у тачки 2. речи:
„до 31. марта 2014. године” замењују се речима: „до 30. јуна
2014. године”.
2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 23, 3. априла 2014. године
Председник
Мирослав Чучковић, с.р.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу одредбе члана 1. став 3. и члана 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) у вези
са чланом 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11), директор сачињава

ПР Е ЧИ ШЋ ЕН ТЕКС Т
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ
БЕОГРАД”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком Привременог органа града Београда број 661587/14-С-20 од 7. марта 2014. године извршена је измена
и допуна оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд, уписаног у регистар Агенције за привредне регистре, Решењем бр. БД 26908/2008 од 31. марта 2008.
године – Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд” број 3-142/13-С од 22. марта 2013.
године („Службени лист града Београда”, број 2/14 – пречишћени текст), којом је оснивачки акт усклађен са одредбама Закона о јавним предузећима.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа „Хиподром Београд” је град
Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће „Хиподром Београд”, Београд, ул. Паштровићева
број 2 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Хиподром Београд”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Паштровићева број 2.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Претежна делатност коју Јавно предузеће обавља је:
– 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности Оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне
која му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству
одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за
обављање поверене делатности.
Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као
делатност од општег интереса у смислу одредаба Закона о
јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање те делатности.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може
обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз сагласност оснивача.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 7.
Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља делатност за чије обављање је основано у складу са Законом,
овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
2) разрешити постојеће органе и именовати привремене
органе предузећа;
3) ограничити права располагања одређеним средствима;
4) предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, или другим законом.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу
добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан
за уплату јавних прихода.
Члан 11.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни
одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом
који уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 12.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од обављања делатности, буџета оснивача и
других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, које доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
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Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од овлашћеног ревизора.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 14.
Основни капитал предузећа износи 60.699.999,70 динара
(словима: шездесет милиона шест стотина деведесет девет
хиљада деветстотина деведесет девет динара и 70/100).
Износ основног капитала из става 1. овог члана, уплаћен
је и уписан у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у
складу са законом.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.

3. април 2014.

Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Надзорни одбор чине председник и један представник
оснивача и један представник запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.
Председник и чланови надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања предузећа.

Члан 17.

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
10) доноси одлуку о ценама производа и услуга;
11) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу)
средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала;
14) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката;
15) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
16) доноси акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и програм и одлуку о
својинској трансформацији;
17) даје сагласност директору за предузимање послова
или радњи у складу са законом, овом одлуком и статутом
предузећа;
18) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
19) доноси општа акта предузећа за која законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
20) доноси пословник о свом раду;
21) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
22) врши друге послове утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у предузећу.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се
именују на период од четири године.

Члан 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 19. ове одлуке:
– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15 сагласност
даје Скупштина града Београда;

VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје надлежни орган оснивача, када се ради о задужењу веће вредности.
Задужење се сматра располагањем имовином предузећа,
а задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата
30% или више књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
Члан 16.
Располагање имовином предузећа (отуђење и прибављање) сматра се стицање, односно располагање имовином,
у складу са законом којим се уређује право јавне својине
и законом којим се уређује правни положај привредних
друштава.
Ако предузеће располаже имовином у вредности која
представља 30% или више књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу
стања, сматра се да располаже имовином веће вредности.
IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор и
– директор.

3. април 2014.
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– на одлуке из члана 19. тачка 12, када се ради о задуживању веће вредности, сагласност даје Скупштина града
Београда;
– на одлуке из члана 19. тачка 9, 11, 16. сагласност даје
Градско веће;
– извештај о степену реализације програма пословања
из члана 19. тачка 2. Надзорни одбор доставља Градском
већу ради информисања;
– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градоначелник града Београда.
Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност поновног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса.
Поступак за именовање директора предузећа врши се у
складу са законом и Статутом града Београда.
На услове за именовање директора предузећа сходно
се примењују одредбе Закона о раду, а Статутом предузећа
прописују се посебни услови које лице мора испунити да би
могло бити именовано за директора предузећа.
Директор предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.

Број 31 – 19

органа предузећа и друга питања од значаја за пословање
предузећа у складу са Законом и другим прописима.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по
поступку за доношење овог акта.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 22.
Скупштина града Београда може именовати вршиоца
дужности директора, у случајевима предвиђеним законом.
Вршилац дужности директора може бити именован на
период најдуже од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања
настанка материјалне штете, Скупштина града Београда
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период до шест месеци.

Члан 27.
Надзорни одбор предузећа престаје да ради, а његовим
члановима престаје мандат.
Управни одбор предузећа наставља да обавља послове надзорног одбора прописане овом одлуком, до именовања председника и чланова надзорног одбора, у складу са законом.
Директор предузећа именован до ступања на снагу ове
одлуке наставља са обављањем своје функције до именовања новог директора, у складу са законом.

Члан 23.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализацију
одлука и других аката Скупштине града Београда, градоначелника града Београда и Градског већа;
5) предлаже годишњи програм пословања, планове рада
и развоја и предузима мере за његово спровођење;
6) подноси извештаје о раду;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом предузећа;
12) врши друге послове одређене законом, оснивачким
актом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.
Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 24.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација
предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања

Јавно предузеће „Хиподром Београд”
Број 147-1, 18. марта 2014. године
Директор
Бранимир Јовановић, с.р.

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),

ОБА ВЕШТА ВА
Сопственике или правна лица који користе и управљају
непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање следећих добара која уживају претходну заштиту:
Општина Чукарица
Градитељски објекти
– Стара Механа Панића, Лоле Рибара 163, Железник.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Број Р 1203/14, 28. марта 2014. године
В.д. директора
Нела Мићовић, с.р.

Број 31 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. април 2014.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације пијаце у насељу„Медаковић”, градске
општине Вождовац и Звездара – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од Улице старца Вујадина до Улице Станислава
Сремчевића, блокови Б 15, Б 22, Ц 18, Ц 22, Ц 23, Ц
24, Ц 25, Ц 26, за Блок Б 15 – између улица Гајеве,
Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља
Александра, градска општина Звездара – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно
од насеља Добановци, градска општина Сурчин – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне
зоне између Северне тангенте, Улице Заге Маливук,
коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево, градска општина Палилула– – – – –

1

2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и
железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду,
градска општина Нови Београд – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево,
градска општина Барајево – – – – – – – – – – – – – –

8

9

Акти градских општина
ГРОЦКА
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину – –

10

3

5

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и
унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац (пречишћен текст) – – – – – –
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у
општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

Акти јавних предузећа и других организација
Пречишћен текст оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд” – – – – – – – – – – – – – –
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
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11
16

17
19

„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 – Служба 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

