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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIX Број 9

20. фебруар 2015. године

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) 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 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БОРЕ
СТАНКОВИЋА, КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИЈЕВЕ И БОРИСЛАВА ПЕКИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица Боре
Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића,
Градска општина Врачар (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда измена и допуна Плана детаљне регулације
поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд,
Палмотићева бр. 30, које је дужно да Нацрт плана изради
у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације обезбедиће Министарство правде Републике Србије,
Београд.
3. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe
Врачар, део блока између улица Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,93 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да 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, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.

Цена 265 динара
О б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке
о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела
Врачарског платоа за део блока између улица Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, градска општина Врачар.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које је дужно да нацрт плана изради у року
од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације
обезбедиће Министарство правде Републике Србије, Београд.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градскe општинe
Врачар, део блока између улица Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,93 ha.
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 и мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.377/2014-V-04 од 25. децембра 2014. године, 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, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-1/15 од 12. јануара 2015.
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”.
ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 344/2 од 16. јануара
2015. године) и Секретаријат за заштиту животне средине
(допис бр. 501.3-02/2015-V-04 од 21. јануара 2015. године)
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети
решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
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Завод за заштиту природе Србије, 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, 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.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-1/15, 30. јануара 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14)) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („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 КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У БЛОКУ НА УГЛУ УЛИЦА УГРИНОВАЧКА И СЛАВОНСКА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачка и Славонска, градска општина Земун (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике 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, 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
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и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
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 део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу Биро 59, Београд, Смиљанићева бр. 4, које је дужно да
нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Љиљана Аранђеловић, Београд, Мали Мокри Луг, 27.
марта бр. 7.
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, 88/10) и
члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса станице
за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и
Славонске, Градска општина Земун.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-77/2014-V-04 од 25. децембра 2014. године, 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, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
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локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/15 од 12. јануара 2015.
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 станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачка и Славонска, 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 бр.
501.3-03/2015-V-04 од 20. јануара 2015. године) доставиo
je мишљење у коме наводе да се може донети Решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 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, 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 бр. 350.14-2/15, 30. јануара 2015. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) 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 ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
МРС „БЕЖАНИЈА” СА ГРАДСКИМ ГАСОВОДНИМ ПРИКЉУЧКОМ, ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАДСКОГ ГАСОВОДА
У ЗЕМУНСКОЈ УЛИЦИ ДО ПЛАНИРАНЕ МРС „БЕЖАНИЈА”, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу
МРС „Бежанија” са Градским гасоводним прикључком, од
постојећег градског гасовода у Земунској улици до плани-
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ране МРС „Бежанија”, градска општина Нови Београд (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 (осамнасет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за
израду Плана детаљне регулације обезбедиће ЈП „Србијагас”, Нови Београд, Ауто-пут бр. 11.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, коридор гасовода од постојећег градског гасовода у Земунској
улици, део саобраћајница Земунска, Гандијева и Пере Сегединца до планиране МРС „Бежанија”, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 0,8 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да 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, 88/10).
6. Ово решење објављује се у Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу
МРС „Бежанија” са градским гасоводним прикључком, од
постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС „Бежанија”, градска општина Нови Београд.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће ЈП „Србијагас”, Нови Београд,
Ауто-пут бр. 11.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, коридор гасовода од постојећег градског гасовода у Земунској
улици, део саобраћајница Земунска, Гандијева и Пере Сегединца до планиране МРС „Бежанија”, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 0,8 ha.
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 и мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.377/2014-V-04 од 25. децембра 2014. године, 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, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-3/15 од 12. јануара 2015.
године и 20. јануара 2015. 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 сре-
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дине, 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 бр.
501.3-01/2015-V-04 од 22. јануара 2015. године) и Завод за
заштиту природе Србије (допис бр. 020-43/2 од 23. јануара 2015. године) доставили су мишљење у коме наводе да
се може донети решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило – Београд”, 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,

20. фебруар 2015.

па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 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.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-3/15, 30. јануара 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута
градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 43/13 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Зорану Масалу, одборнику Скупштине Градске општине Земун, изабраном на изборима одржаним 2. јуна 2013. године са изборне листе Демократска
странка – Сава Јерковић, престао мандат пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-117/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године

мун („Службени лист Града Београда”, број 100/14) у члану
2. став 1. врше се следеће измене:
– у „екстра зони” уместо „Бежанијска до бр. 30”, треба да
стоји „Бежанијска до раскрснице са Светосавском”;
– у „првој зони” уместо „Бежанијска од бр. 30”, треба да
стоји „Бежанијска од раскрснице са Светосавском”.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун остају непромењене.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће
се од 1. марта 2015. године.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-127/2015-II/21 од 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
19. фебруара 2015. године, на основу члана 6. став 1. тачка 10.
и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана
13. и члана 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
и 108/13), члана 12. став 1. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, број 24/12), члана 12. став 1. тачка 10. и члана 16. став
1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени
лист Града Београда” број 43/13 – пречишћен текст) и члана
13. став 1. алинеја 16. Решења о оснивању јавног предузећа
(„Службени лист Града Београда”, бр. 5/13 и 46/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА
ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор
на коме је носилац права коришћења Градска општина Зе-

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
19. фебруара 2015. године, на основу члана 30. став 3. Одлуке
о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Дражену Мајсторовићу престала функција јавног правобраниоца Градске општине Земун, почев
од 19. фебруара 2015. године, због постављења на функцију
општинског правобраниоца Градске општине Земун у складу са Одлуком о Општинском правобранилаштву градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-119/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

20. фебруар 2015.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 15. ст. 1. и 2.
Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-122/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Ненад Врањевац, ср.

О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Дражен Мајсторовић, дипл. правник, за
општинског правобраниоца градске општине Земун, на период од пет година, почев од 19. фебруара 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-118/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
19. фебруара 2015. године, на основу члана 31. став 2. Одлуке
о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Милијани Пејатовић престала функција заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун, почев од 19. фебруара 2015. године, због постављења
на функцију заменика општинског правобраниоца Градске
општине Земун у складу са Одлуком о Општинском правобранилаштву градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-125/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 31. став 2.
Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Гордани Пиперац Рајчевић престала
функција заменика јавног правобраниоца Градске општине
Земун, почев од 19. фебруара 2015. године, због постављења
на функцију заменика општинског правобраниоца Градске
општине Земун у складу са Одлуком о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-124/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 15. ст. 1. и 2.
Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 15. ст. 1. и 2.
Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Милијана Пејатовић, дипл. правник, за
заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун, на период од пет година, почев од 19. фебруара 2015.
године.

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Гордана Пиперац Рајчевић, дипл. правник, за заменика општинског правобраниоца Градске
општине Земун, на период од пет година, почев од 19. фебруара 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-121/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 31. став 2. Одлуке
о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Даници Симеуновић престала функција заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун,
почев од 19. фебруара 2015. године, због постављења на функцију заменика општинског правобраниоца Градске општине
Земун у складу са Одлуком о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 100/14).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-123/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 15. ст. 1. и 2. Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 100/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Даница Симеуновић, дипл. правник, за заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун,
на период од пет година, почев од 19. фебруара 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-120/2015-II/21, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Градске општине Савски венац на 20. седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 30. став
1, тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.129/07 и 83/14) и члана 17. став 1, тачка 14. Статута
Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр, 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следећу

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА И ГРБА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ СПОРТСКОГ ДРУШТВА ОСНОВАНОГ 25. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ, КОГА ЧИНЕ АТЛЕТСКИ КЛУБ „ТРКАЧ”, БИРЧАНИНОВА 10, РУКОМЕТНИ КЛУБ „МЛАДОСТ”, САРАЈЕВСКА 20 И КЛУБ СПОРТА И
РЕКРЕАЦИЈЕ „ТОПЧИДЕР”, САВСКА 20
1. Даје се сaгласност на употребу имена и грба Градске општине Савски венац у пословном имену Спортског друштва
основаног 25. децембра 2014. године, кога чине Атлетски клуб „Тркач”, Бирчанинова 10, Рукометни клуб „Младост”, Сарајевска 20 и Клуб спорта и рекреације „Топчидер”, Савска 20 и исто ће се, након ступања на снагу ове одлуке, звати Спортско друштво „Савски венац”.
Доношење ове одлуке не захтева исплату средстава из буџета Градске општине Савски венац.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука Скупштине Градске општине Савски венац број 06-1-16.6/2014-I-01 од 15.
септембра 2014. године о давању сагласности на употребу имена Градске општине Савски венац у пословном имену Клуба
спорта и рекреације „Топчидер”.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-20.6/2015-I-01, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

20. фебруар 2015.
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Скупштина Градске општине Савски венац на 20. седници одржаној 19. фебруара 2015. године, на основу члана 17.
Статута Грaдске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр.45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је
следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Допуњује се решење Скупштине Градске општине Савски венац број 06-1-4/2012-I-01 од 9. октобра 2012. године,
којим је образован Општински штаб за ванредне сиутације за територију Градске општине Савски венац, тако што се додаје нови члан: „потпуковник, Зоран Ивановић – Група за цивилно-војну сарадњу”.
У осталом делу решење остаје неизмењено.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-20.5/2015-I-01, 19. фебруара 2015. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда” број 63 од 22. јула 2014. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД
У тачки 1, у осмој алинеји, уместо речи: „Звонимир Трајковић” треба да стоје речи: „Звонко Трајковић”.
Из Скупштине Града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Надежда Петровић”, Нови Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда” број 63 од 22. јула
2014. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, НОВИ
БЕОГРАД
У тачки 1, у осмој алинеји, уместо речи: „Маријана Марковић” треба да стоје речи: „Мирјана Марковић”.
Из Скупштине Града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Дугалић”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда” број 55 од 23. јуна 2014.
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД
У тачки 1, у деветој алинеји, уместо речи: „Слађана Гајић” треба да стоје речи: „Слађан Гајић”.
Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа
за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска
општина Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације комплекса станице за
снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу МРС
„Бежанија”са градским гасоводним прикључком, од
постојећег радског гасовода у Земунској улици до
планиране МРС „Бежанија”, Градска општина Нови
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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САВСКИ ВЕНАЦ

3

Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун – – – – –
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права
коришћења Градска општина Земун – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца Градске општине Земун – – –
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун

Решење о постављењу заменика општинског
правобраниоца Градске општине Земун – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун
Решење о постављењу заменика општинског
правобраниоца Градске општине Земун – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун –
Решење о постављењу заменика општинског
правобраниоца Градске општине Земун – – – – – –

4
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Одлука о давању сагласности на употребу имена
и грба градске општине Савски венац у пословном
имену Спортског друштва основаног 25. децембра
2014. године кога чине Атлетски клуб „Тркач”, Бирчанинова 10, Рукометни клуб „Младост”, Сарајевска 20
и Клуб спорта рекреације „Топчидер”, Савска 20 – –
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за
територију градске општине Савски венац – – – –

6
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Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Надежда Петровић”,
Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Дугалић”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
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