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30. новембар 2015. године

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
Града Београда Дуње Фигенвалд Пулетић, пре истека времена на које је изабрана, због смрти.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-899/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града Београда изабраном на изборима, одржаним 16. марта 2014.
године, и то:
– Драгани Миловић, са изборне листе Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка,
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски
покрет обнове, Покрет социјалиста).
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-1017/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређују начин, мерила и критеријуми за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Града Београда.
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање пројеката у култури (у
даљем тексту: пројекти), врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) који, најмање једном годишње,
расписује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове културе.
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката
из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету Града Београда.
Члан 3.
Конкурс се расписујe у текућој години за наредну буџетску годину.
Конкурс се објављује на званичној интернет-страни Града Београда, као и у једном од дневних јавних гласила које
излази за територију града Београда.
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити
краћи од 15 дана од дана објављивања у дневном јавном
гласилу које излази за територију града Београда.
Члан 4.
О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује
комисија коју образује градоначелник града Београда. За
сваку област за коју се расписује конкурс образује се посебна комисија за избор пројеката. Комисију чини председник
и најмање два члана.
Са изабраним подносиоцима пројеката закључују се
уговори о њиховом финансирању, односно суфинансирању.
На основу одлуке комисија из става 1. овог члана, градоначелник града Београда, даје сагласност руководиоцу
организационе јединице Градске управе Града Београда која
је надлежна за послове културе да закључи уговоре са изабраним подносиоцима пројеката.
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Резултати конкурса објављују се на званичној интернетстрани Града Београда.
Члан 5.
Уговор из члана 4. ове одлуке, између осталог, садржи
следеће податке: назив пројекта, време реализације пројекта, висину одобрених средстава са динамиком и начином
преноса средстава, елементе које треба да садржи захтев за
пренос средстава, обавезу корисника средстава да достави
извештај о реализацији пројекта са извештајем и доказима
о наменском коришћењу буџетских средстава.
Члан 6.
Конкурс се расписује за следеће области:
– библиотечко-информационе делатности и књига и
књижевност,
– научноистраживачке и едукативне делатности у култури,
– истраживање, заштита и коришћење културног
наслеђа,
– музика,
– остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма,
– сценско стваралаштво и интерпретација,
– ликовне и примењене уметности, визуелне уметности
и архитектура; дигитално стваралаштво и мултимедија и
уметничка фотографија,
– кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво.
Члан 7.
Право подношења пријаве на конкурс имају установе
културе чији оснивач није Град Београд, удружења у култури, уметници, као и други субјекти у култури.
Подносилац пријаве који нема статус правног лица у
пријави доставља податке о правном лицу, са седиштем на
територији града Београда, преко кога ће се пројекат реализовати.
Пријаве се подносе на прописаном обрасцу.
Пријава треба да садржи следеће податке: назив пројекта, област на коју се пројекат односи, податке о подносиоцу пријаве, податке о правном субјекту преко кога ће се
пројекат реализовати и податке о пројекту. Једном пријавом може се конкурисати само за једну област.
Члан 8.
Пројекти који се финансираји и суфинансирају из буџета Град Београда морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума:
– квалитет, значај и садржина предложеног пројекта,
допринос афирмацији културе и обогаћивања културне понуде Града Београда,
– допринос децентрализацији културе на нивоу Града
Београда,
– иновативност и промоција нових уметничких форми
и израза,
– допринос упознавању и афирмацији културне традиције и историјске културне баштине од значаја за културну
средину и њено памћење,
– афирмација стваралаштва младих уметника,
– стимулација креативности деце и младих,
– подстицање укључивања и креативности особа са посебним потребама,
– стимулација сарадње културе и уметности са другим
областима знања,
– висок квалитет пројеката који репрезентују уметничку сцену Београда на међународном плану и инострану
уметничку сцену у Београду,
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– обележавање значајних годишњица из уметничке баштине и савременог стваралаштва,
– допринос обогаћивању туристичке понуде града Београда,
– финансијски план исказан кроз реалне изворе финансирања за реализацију пројекта,
– уредно и благоремено извршавање обавеза преузетих
уговорима из претходних година.
Члан 9.
Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда по областима су следећи:
1. библиотечко-информационе делатности и књига и
књижевност:
– пројекти који својим значајем и квалитетом доприносе унапређењу библиотечко-информационе делатности у
Граду Београду,
– пројекти који доприносе општем развоју библиотечко-информационе делатности и приближавању грађанима
града Београда,
– посебни пројекти библиотечко-информационе делатности за особе са инвалидитетом,
– пројекти који својим значајем и квалитетом доприносе
унапређивању делатности у области књиге и књижевности,
– значајне манифестације из области књиге и књижевности које се реализују на територији града Београда;
2. научноистраживачке и едукативне делатности у култури:
– трибински пројекти који садржајем подстичу и развијају интерактиван однос са грађанима,
– образовни пројекти који садржајем обогаћују сазнајни
свет публике, посебно деце, младих и грађана са посебним
потребама,
– радионице које развијају креативне способности учесника,
– пројекти који подстичу сарадњу делатности културе и
образовања,
– пројекти који указују на значај креативног приступа
образовању, уз коришћење уметничких средстава, савремених аудио-визуелних технологија, ради оспособљавања
младих за разумевање, критичко разматрање, креативно
мишљење и самоисказивање,
– пројекти настали као резултат заједничког рада више
субјеката из различитих области стваралаштва;
3. истраживање, заштита и коришћење културног
наслеђа:
– пројекти који доприносе заштити, очувању и коришћењу културних добара (непокретних културних добара, археолошког и музејског наслеђа, архивске грађе, нематеријалног наслеђа, старе и ретке библиотечке грађе),
– пројекти који доприносе интегралној заштити културних добара,
– пројекти који доприносе популаризацији и промоцији
културних добара,
– пројекти који обезбеђују услове за доступност садржаја, грађе или услуга јавности,
– пројекти који доприносе сарадњи и умрежавању са истородним, односно разнородним установама културе, образовања, односно науке,
– пројекти од значаја за развој и унапређење струке и
постизање нових научних резултата,
– наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходним годинама, односно фазама,
– пројекти који доприносе пројекта развоју регионалне и међународне сарадње у области заштите непокретног
културних добара,
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– образовни, информативни и пројекти који доприносе
подизању свести, намењени јавности,
– пројекти дигитализације и презентације културне баштине,
– пројекти презентације и публиковања резултата истраживања и рада на заштити културних добара;
4. музика:
– пројекти који доприносе очувању традиционалних
вредности које су утемељене у нашој културној и историјској уметничкој баштини,
– подршка квалитетним и савремено осмишљеним индивидуалним ауторским пројектима,
– манифестација у области музичког стваралаштва: фестивали или стручни скупови који презентују, популаризују
и афирмишу музичко стваралаштво;
5. остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма:
– пројекти који обезбеђују трајност (континуитет активности и пројеката аматерског удружења), одрживост
(усклађеност са могућностима и потенцијалом аматерског
ансамбла), осмишљеност пројеката презентације аматерског
стваралаштва који доприносе очувању и афирмацији нематеријалне културне баштине и уметничког стваралаштва,
– пројекти у чијој реализацији је заступљена сарадња са
стручним институцијама и појединцима,
– манифестација у области аматерског стваралаштва:
фестивали, или стручни и научно-истраживачки скупови
који презентују, популаризују и афирмишу аматерско стваралаштво;
6. сценско стваралаштво и интерпретација:
– пројекти у области сценског стваралаштва: представа,
ауторски пројекат, сценски наступ који својим садржајем и
уметничким значајем доприноси/ употпуњује понуду у култури Града Београда,
– манифестације у области сценског стваралаштва: фестивали, пригодне манифестације, или стручни скупови
који презентују, популаризују и афирмишу сценско стваралаштво,
– ауторски пројекти у области уметничке игре, и то:
представа класичног и савременог играчког израза или
мултимедијални пројекат, који својим садржајем и уметничким значајем изузетно доприноси и употпуњује понуду
у култури Града Београда,
– манифестације у области уметничке игре и то: фестивали, пригодне манифестације, кореографско-играчка дела
или стручни скуп, који презентује, популаризује и афирмише уметничку игру;
7. ликовне и примењене уметности, визуелне уметности
и архитектура; дигитално стваралаштво и мултимедија и
уметничка фотографија:
– пројекти који доприносе развоју савремених уметничких форми и израза и унапређење разумевања идеја и
језика савремене уметности, као и подршка иновативним и
експерименталним пројектима,
– пројекти који доприносе презентацији традиционалних техника и технологија у области ликовних и примењених уметности,
– подршка пројектима ретроспективног карактера од
значаја за културну средину и њено памћење,
– трајност, одрживост, иновативност и осмишљеност
манифестација и излагачких пројеката који доприносе
афирмацији визуелне уметности;
8. кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво:
– филмске манифестације, фестивали, ревије филмова,
пројекти којима се употпуњује понудa манифестација у области филма од значаја за град Београд,
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– пројекти (радионице, образовни и анимациони програми) којима се обогаћује и на врхунски начин популарише кинематографско и аудио-визуелно стваралаштво.
Члан 10.
Градоначелник града Београда може, у складу са чланом
76. став 4. Закона о култури, одлучивати о суфинансирању
пројекта у култури и без јавног конкурса, ако се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред
планирати, водећи рачуна о критеријумима и мерилима
предвиђеним овом одлуком, с тим да се за те намене може
ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне
масе одговарајућих буџетских средстава за текућу годину.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-1029/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, на основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– исправка 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 25. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
17/15 и 43/15), у члану 4. став 2. мења се и гласи:
„Други мањи монтажни објекти се не могу постављати:
– на јавним саобраћајним површинама;
– на подручју градских општина Врачар, Савски венац и
Стари град.”
После става 3. додаје се нови став који гласи:
„Одредбе става 2. овог члана не односе се на постављање
других мањих монтажних објеката за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација
(новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници).”
Члан 2.
У члану 6. у ст. 1. и 2. број: „9,5” замењује се бројем: 10,5”.
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Градоначелник града Београда доноси акте којим се на
одређеним површинама ближе одређује тип, величина изглед и друге карактеристике:
– привремених објеката из члана 6. став 1. ове одлуке за
подручје градске општине Врачар, Савски венац и Стари град;
– привремених објеката из члана 6. ст. 1. и 2. ове одлуке за подручје градске општине Барајево, Вождовац, Гроцка,
Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица.”
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Члан 4.
Члан 34. мења се и гласи:
„Градоначелник града Београда донеће акт из прве алинеје члана 7. ове одлуке најкасније до 31. децембра 2015. године, а акт из друге алинеје члана 7. ове одлуке најкасније
до 31. децембра 2016. године.”

Киосци и други мањи монтажни објекти за продају робе
на мало, за пружање угоститељских, занатских и других
услуга, а који се постављају у складу са одлуком којом се
уређује постављање привремених објеката на територији
града Београда, не сматрају се малопродајним објектима у
смислу ове одлуке.”

Члан 5.
У члану 35. у ставу 1. после речи: „акта из” додају се
речи: „прве алинеје, односно друге алинеје”.

Члан 3.
У члану 6. став 6. мења се и гласи:
„Градоначелник града Београда доноси акте којим се на
одређеним површинама ближе одређује тип, величина, изглед и друге карактеристике тезге:
– за подручје градске општине Врачар, Савски венац и
Стари град;
– за подручје градске општине Барајево, Вождовац,
Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и
Чукарица.”

Члан 6.
Члан 37. мења се и гласи:
„Корисник места коме је одобрено постављање киоска
до дана ступања на снагу ове одлуке, а коме је новим одобрењем донетим у складу са одредбама ове одлуке, место
постављања потврђено, дужан је да тип киоска усклади са
актом из прве алинеје члана 7. ове одлуке, најкасније до 31.
децембра 2016. године на подручју градске општине Врачар,
Савски венац и Стари град.
Корисник места коме је одобрено постављање киоска
или другог мањег монтажног објекта до дана ступања на
снагу ове одлуке, а коме је новим одобрењем донетим у
складу са одредбама ове одлуке, место постављања потврђено, дужан је да тип киоска или другог мањег монтажног објекта усклади са актом из друге алинеје члана 7. ове
одлуке, најкасније до 31. децембра 2018. године на подручју
градске општине Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац,
Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица.”
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-1025/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 146. 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 и 145/14) и
члана 25. тачка 10. Статута града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15 и 43/15), у члану 2. став 3,
8. став 2, 9. став 2, 19. став 1, 24. став 1. прва алинеја, речи:
„објекта (малопродајног објекта, киоска и мањег монтажног објекта)”, замењују се речима: „малопродајног објекта”.
Члан 2.
У члану 2. после става 3. додају се два нова става који
гласе:
„Малопродајни објекат у смислу одредаба ове одлуке је
продајни објекат трајног карактера у коме се обавља трговина на мало.

Члан 4.
У члану 7. у ставу 2. после речи: „користи” додају се
речи: „као самостални објекат”.
Члан 5.
У члану 25. у ставу 1. речи: „објекту (малопродајном
објекту, киоску или мањем монтажном објекту)” замењују
се речима: „малопродајном објекту”.
У другој алинеји става 2. и тачки 2. става 3. речи: „киоска или другог мањег монтажног објекта” – бришу се.
Члан 6.
Члан 40. мења се и гласи:
„Градоначелник града Београда донеће акт из прве алинеје става 6. члана 6. ове одлуке најкасније до 31. децембра
2015. године, а акт из друге алинеје става 6. члана 6. ове одлуке најкасније до 31. децембра 2016. године.”
Члан 7.
У члану 41. у ставу 2. речи: „члана 6. став 6.” замењују се речима: „прве алинеје, односно друге алинеје става 6. члана 6.”.
Члан 8.
Члан 43. мења се и гласи:
„Корисник места коме је одобрено постављање тезге
до дана ступања на снагу ове одлуке, а коме је новим одобрењем донетим у складу са одредбама ове одлуке, место
постављања потврђено, дужан је да тип тезге усклади:
– са актом из прве алинеје става 6. члана 6. ове одлуке,
најкасније до 31. децембра 2016. године на подручју градске
општине Врачар, Савски венац и Стари град,
– са актом из друге алинеје става 6. члана 6. ове одлуке,
најкасније до 31. децембра 2018. године, на подручју градске
општине Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула,
Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица.”
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 9.
Важност одобрења за постављање покретног привременог објекта у функцији киоска и мањег монтажног објекта, издатог по пропису који је важио до ступања на снагу
ове одлуке, на подручју градских општина Врачар, Савски
венац и Стари град, може бити продужена до 31. децембра 2016. године, а на подручју градских општина Барајево,
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Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот,
Сурчин и Чукарица до 31. децембра 2017. године.
Захтев за постављање покретног привременог објекта у
функцији киоска и мањег монтажног објекта који је поднет
до дана ступања на снагу ове одлуке а који није коначно решен, решаваће се по одредбама ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-1026/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу 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 и 145/14) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА
И АКУМУЛАЦИЈАМА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ
ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општинa Савски венац,
Раковица и Вождовац, корито Топчидерске реке до 30 m
лево и десно од осовине регулисане деонице водотока и
до 10 m од максималног нивоа воде у акумулацијама-ретензијама, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 157 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације су
Генерални план Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) и Регионални
просторни план административног подручја града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 10/04 и 38/11).
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарске општине Савски венац, Раковица и Вождовац,
у делу који је обухваћен границом плана.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити и:
– инжењерско-геолошки елаборат за подручје обухваћено предложеном границом,
– неопходну пројектну документацију за објекте друге
фазе израде планова детаљне регулације.
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Члан 4.
План се може доносити фазно.
Прву фазу чини део Топчидерске реке од ушћа до потока Паланка и потоци Кијевски Сикијевац и Бела река
обухватала би регулисане деонице Топчидерске реке, где
би се овим планом урадило ново саобраћајно решење за
мостове који немају довољну прпусну моћ и дефинисало
водно земљиште за све објекте регулације водотокова. Такође, обухватала и планиране регулације потока за које су
у претходном периоду урађени идејни или главни пројекти.
Оријентациона површина прве фазе била би око 83ha.
Друга фаза обухвата део Топчидерске реке од потока Паланка до потока Шутиловац, потоци: Шутиловац, Ковиона,
Паланка, Дућевац, Пречица, Збег, Хајдучки поток, део Раковичког потока и планиране акумулације. Обухватила би
планиране регулације потока за које је у претходном периоду није урађена пројектна документација. Оријентациона
површина друге фазе била би око 74 ha. Изради плана за ову
фазу приступило би се након завршетка идејних пројеката.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је заштита од плављења у долини Топчидерске реке активним (изградња акумулација-ретензија на притокама) и пасивним (изградња
насипа дуж водотокова) мерама заштите, дефинисање водног земљишта и правила уређења простора, омогућавање
пролаза фекалних колектора у долинама водотокова, (где
год је то могуће или потребно) у циљу повезивања насеља
на градски канализациони систем, постављање додатног
водовода Ø400 mm за потребе насеља Рипањ израдом плана детаљне регулације дефинисаће се водно земљиште потребно за изградњу објеката који су у функцији заштите од
поплава као и постављање инфраструктурних система.
Члан 6.
У складу са чланом 28. 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) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева 30, које
је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 (осамнаест)
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи око 30.000.000,00 динара (без
износа прибављања геодетских подлога и инжињерско-геолошке документације).
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Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градских
општина Савски венац, Раковица и Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градским општинама Савски венац, Раковица и
Вождовац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-45/15 од 3. новембра 2015. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и
градских општина Савски венац, Раковица и Вождовац (по
једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1019/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу 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 и 145/14) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја
Аде Хује, Градска општина Палилула (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, дефинисан регулацијом Панчевачког моста, границом Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине
Стари град и Палилула („Службени лист Града Београда”,
број 70/12), регулацијом Вишњичке улице, границом Плана
детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ)
– I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до
приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km
6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице
„Београд 20” („Службени лист Града Београда”, број 24/13),
регулацијама улица Маршала Тита и 4. Флавијеве легије и
обалом реке Дунав, обухватајући рукавац Аде Хује и острво низводно од шпица Аде Хује, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 327 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ представља Генерални план Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05,
34/07, 63/09 и 70/14) којим су на обухваћеном подручју планиране намене: комерцијалне зоне и градски центри, јавне
службе, јавни објекти и комплекси, зелене површине, спорт,
спортски објекти и комплекси, саобраћај и саобраћајне површине, водне површине и становање и стамбено ткиво.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Палилула, у делу који је обухваћен
границом плана.
За израду нацрта плана неопходно је обезбедити и следећа документа:
– инжењерско-геолошки елаборат са анализом дегазације,
– потребне анализе, студије и техничка документација,
која ће бити дефинисана „Студијом изводљивости за Еколошку зону Ада Хуја”.
Члан 4.
План се може доносити фазно:
– 1. фаза – целина 1 – од Панчевачког моста до комплекса предузећа „Картонка Авала” (данас „Авала Ада”) у површини око 105 ha;
– 2. фаза – целина 2 – од комплекса предузећа „Картонка
Авала” („Авала Ада”) до приобаља насеља Вишњица, у површини око 222 ha.
Члан 5.
Предметно подручје је мањим делом обухваћено: Планом детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km
0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом
трафостанице „Београд 20” („Службени лист Града Београда”, број 24/13) и Планом детаљне регулације саобраћајнице
Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују,
општина Палилула.
За простор између Панчевачког моста, Вишњичке улице, комплекса предузећа „Картонка Авала” и реке Дунав и
подручје шпица Ада Хује са приобалним појасом између
рукавца Дунава и Вишњичке улице, садржаним у оквиру
предложене границе планског обухвата, Генералним пла-
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ном Београда 2021 прописана је обавеза расписавања анкетних урбанистичких конкурса и јавне стручне провере.
Пре израде нацрта плана, обавезно је расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса, који ће бити основ
за дефинисање планираних решења.
Циљ конкурса је да се пронађе најбоље урбанистичкоархитектонско решење за потпуну трансформацију дела дунавског приобаља у простор градског центра и просторнофункционалну интеграцију у околно урбано ткиво.
Након формирања Елабората Плана за рани јавни увид
и прибављања геодетских и геолошких подлога стећи ће се
услови за расписивање урбанистичко архитектонског конкурса за избор најбољих решења, након чијег спровођења
ће се приступити изради нацрта плана.
Циљеви израде плана су су:
– стварање планских могућности за трансформацију овог простора у централне функције, тј. проширење
постојећег градског ткива на простор приобаља Дунава,
– просторна и функционалана интеграција подручја у
урбано ткиво – изградња нове примарне саобраћајне и инфраструктурне матрице,
– дефинисање јавног интереса,
– развој интегрисаних намена градског центра („mixed
use”),
– активирање и уређење зона природних ресурса
увођењем спортско-рекреативних садржаја,
– унапређење животне средине према принципима одрживог развоја – висок еколошки стандард новог „градског
приобаља”: измештање неадекватних садржаја и активности (складишта, производни погони, итд.), санирање и
оздрављење девастиране животне средине, и сл.
Члан 6.
У складу са чланом 28. 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) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 28 (двадесет
осам) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за геодетске подлоге и инжењерско геолошки
елаборат са анализом дегазације за целине 1 и 2, као и за израду Плана детаљне регулације за целину 1 обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Такође ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП обезбедити и средства за додатне анализе, студије и техничку документацију, уколико се „Студијом изводљивости за Еколошку зону Ада Хуја” констатује да су
неопходне.
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Средства за израду Плана детаљне регулације за целину
2 обезбедиће предузеће „Еко-зона Ада Хуја” д.о.о.
Процењена финансијска средства за израду Плана детаљне регулације оквирно износе 65.000.000,00 (целина 1 –
26.400.000,00 и целина 2 – 38.600.000,00) динара (без износа
прибављања геодетских подлога, инжењерско-геолошке документације и потребних студија, анализа и техничке документације).
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Палилула.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Палилула.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-49/15 од 9. новембра 2015. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и
Гадске општине Палилула (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Града Београда
Број 350-1020/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу 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 и 145/14) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БРАЈКОВАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Брајковац, Градска општина Лазаревац (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Месне заједнице Брајковац, Градска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 2 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља Просторни план општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се предметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Брајковац, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ израде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну
средину.
Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Градска општина Лазаревац.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске
општине Лазаревац.

30. новембар 2015.

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Лазаревац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Лазаревац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-48/15 од 3. новембра 2015. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и
градске општине Лазаревац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда.
Скупштина Града Београда
Број 350-1021/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу 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 и 145/14) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРКОСАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Пркосава, Градска општина Лазаревац (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Месне заједнице Пркосава, Градска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и ин-
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фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,5 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља Просторни план општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 110/12), према коме се предметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Пркосава, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ израде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну
средину.
Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Градска општина Лазаревац.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске
општине Лазаревац.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Лазаревац.
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Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Лазаревац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-47/15 од 3. новембра 2015. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и
градске општине Лазаревац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1022/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу 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 и 145/14) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДУДОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Дудовица, Градска општина Лазаревац (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Месне заједнице Дудовица, Градска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 2 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља Просторни план општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се предметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Дудовица, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано
сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ израде је и
сагледавање утицаја планиране намене на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-46/15 од 3. новембра 2015. године.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Градска општина Лазаревац.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске
општине Лазаревац.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Лазаревац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Лазаревац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једне копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и
градске општине Лазаревац (по једна копија).

Скупштина Града Београда
Број 350-1023/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу 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 и 145/14) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЦАРА ДУШАНА,
ФИЛИПА ВИШЊИЋА, ЗАДУЖБИНСКЕ, МОСТАРСКЕ
И ШУМАДИЈСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића,
Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун („Службени лист Града Београда”, број 62/15).
Члан 2.
Мења се члан 8. став 1 Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа
Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска
општина Земун, тако да гласи: „Средства за израду Плана
детаљне регулације обезбедиће Грађевинска дирекција Србије, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110”.
Члан 3.
Остали чланови Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића,
Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина
Земун остају непромењени.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1024/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13
– аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 31. став 1.
тачка 8 Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД” ИЗ УСТАНОВЕ У ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена облика организовања
Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у
Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”, Београд.
Ветеринарска установа „ Ветерина Београд”, уписана код
Привредног суда у Београду, решењем број: I Fi 312/09 од
19. августа 2009. године, регистарски уложак број: 5-505-00,
Матични број: 07045913, ПИБ:101741948, организује се као
Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”.
Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд” је настављач правног континуитета Ветеринарске установе „Ветерина Београд.”
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” је Град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”, (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Ветерина Београд”.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Булевар деспота Стефана бр. 119.
Пословно име и седиште предузећа не може се променити без предходне сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене, у
складу са законом а која обухвата:
Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у при-
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хватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво
болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,
контрола и смањење популације напуштених паса и мачака,
нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара
и инсеката спровођењем мера дезинфекције дезинсекције и
дератизације на површинама јавне намене.
Предузеће има искључиво право обављања комуналне
делатности зоохигијене: хватање, збрињавање, ветеринарска
нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота
за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених
паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са
површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду
или уништавање отпада животињског порекла.
Члан 6.
Претежна делатност предузећа је:
– 75.00 Ветеринарска делатност,
– 01.41 Узгој музних крава,
– 01.42 Узгој других говеда и бивола,
– 01.43 Узгој коња и других копитара,
– 01.45 Узгој оваца и коза,
– 01.46 Узгој свиња,
– 01.47 Узгој живине,
– 01.49 Узгој осталих животиња,
– 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња,
– 38.2 Третман и одлагање отпада,
– 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области
управљања отпадом,
– 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних
сировина,животиња, текстилних сировина и полупроизвода,
– 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа,
– 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње,
– 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима,
– 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у
специјализованим продавницама – апотекама,
– 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским
помагалима у специјализованим продавницама,
– 49.41 Друмски превоз терета,
– 81.2 Услуге чишћења,
– 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
– 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
– 81.29 Услуге осталог чишћења,
– 96.03 Погребне и сродне делатности.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.
V. ПРАВА,ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1. Трајно и несметано пружање комуналних и других услуга корисницима под условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу закона;
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2. Прописани или уговорени обим и квалитет комуналних и других услуга, који подразумева тачност у погледу
рокова, сигурност корисника у добијању услуга, у складу са
позитивним прописима;
3. Предузимањем мера одржавања, развоја и заштите
објеката, постројења и опреме, који служе за обављање регистроване делатности;
4. Развој и унапређење квалитета комуналних и других
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада;
Предузеће је дужно да обавља регистровану делатност у
складу са законом, овом одлуком и статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
3. предузима мере за унапређење делатности.
Члан 9.
У случају поремећаја у пословању предузећа оснивач
има право да предузме мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање предузећа и
обављање комуналне делатности и то:
– промену унутрашње организације у предузећу;
– разрешење надзорног одбора и директора и именовање привременог органа предузећа;
– ограничити права располагања одређеним средствима;
– предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности, од општег
интереса.
VI. ОСНОВНИ КАПИТАЛ , ОПИС, ВРСТА И ВРЕДНОСТ
НЕНОВЧАНОГ УЛОГА
Члан 10.
Основни капитал предузећа износи 13,177,024.05 динара
(словима: тринаест милиона сто седамдесет седам хиљада
двадесет четири 5/100 динара).
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре
и представља уписани капитал предузећа.
Уплата односно унос основног капитала предузећа извршиће се у року од једне године од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у
складу са законом.
Члан 11.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној и другим
облицима својине, новчана средства и хартије од вредности
и друга имовинска права.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.
VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ , ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 12.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити
и покриће губитка, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.

30. новембар 2015.

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 13.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни
одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом
који одређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 14.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од делатности за које је регистровано, буџета
оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег
програма пословања који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм се доставља оснивачу, ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да
оснивач.
Члан 15.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним овом одлуком.
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Предузеће се може задужити само под условима и на начин предвиђен законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредби ове одлуке задужење се сматра располагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација, доноси
надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана, представља 30% или више књиговодствене вредности имовине
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 17.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) директор.
Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се
именују на период од четири године. 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.

30. новембар 2015.
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На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.
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 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 задужењу 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, Статутом предузећа и овом
одлуком;
18) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
19) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
20) доноси пословник о свом раду;
21) доноси општа акта предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
22) врши друге послове у складу са законом, статутом 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.
Члан 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, надлежни органи оснивача, дају сагласност на следеће
одлуке из члана 19:
– на одлуке из члана 19. тач. 3, 7, 8, 13, 14. и 15. сагласност даје Скупштина Града Београда;
– на одлуку из члана 19. тачке 12. када се ради о задужењу веће вредности, сагласност даје Скупштина Града Београда;
– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градоначелник града Београда;
– на одлуке из члана 19. тач. 9, 11. и 16. сагласност даје
Градско веће;
– извештај о степену реализације програма пословања
из члана 19. став 1. тачка 2. Надзорни одбор доставља Градском већу ради информисања.
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Члан 21.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује надлежни орган оснивача на основу извештаја о степену реализације програма пословања предузећа.
Члан 22.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
Града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања, а 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,
могу се одредити и други 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.
Члан 23.
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 о шест месеци.
Члан 24.
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) предлаже финансијске извештаје;
7) подноси извештаје о раду;
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 утврђене 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 сладу са законом.
Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и
опозвати прокуру у складу са законом.
Члан 25.
Предузеће има Статут, којим се ближе уређује организација предузећа, делокруг органа предузећа и друга питања
од значаја за рад и пословање предузећа, у складу са законом и другим прописима.
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Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по
поступку за његово доношење.
X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 26.
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 човекове средине, 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.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно
закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30
дана од дана регистрације предузећа.
Члан 28.
Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд” преузима
све запослене из Ветеринарске установе „Ветерина Београд.”
Члан 29.
Предузеће преузима сва средства, права и обавезе Ветеринарске установе „Ветерина Београд” која ће уписом Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” у регистар
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
бити брисана из Привредног суда.
Члан 30.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Београда” а примењиваће се од дана регистрације предузећа.
Скупштина Града Београда
Број 3-1036/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30.
новембра 2015. године, на основу члана 35. став 7. 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
и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛ А Н Д Е ТА ЉН Е Р ЕГ УЛ А Ц И Ј Е
ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ ЗОНА УЗ АУТО-ПУТ БЕОГРАД–ПАНЧЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
А. ОПШТИ ДЕО
А.1. Полазне основе
Непосредни повод за израду плана представља иницијатива предузећа „Дреник НД” д.о.о. упућен Секретаријату

30. новембар 2015.

за урбанизам и грађевинске послове за приступање изради
плана.
Предузеће „Дреник НД” д.о.о. се бави производњом папира, папирне галантерије, дечјих пелена и хигијенских уложака. Због потреба производног процеса у оквиру комплекса
„Дреник НД”, изграђено је постројење за коришћење течног
нафтног гаса (ТНГ). Такође, планира се пуштање у рад још
једне фабрике за приозводњу папира, тако да би укупне потребе предузећа „Дреник НД” нарасле на цца Q = 15MW, тј.
6.000 тона ТНГ годишње. Ове количине би биле супституисане потрошњом од цца 3.000 m3/h природног гаса.
На подручју обухваћеном предметним привредним зонама егзистирају још и две котларнице (као локални топлотни
извори) инсталисане снаге по Q=2,5 MW, које као основни
енергент користе мазут. Највећи део објеката (сва индивидуална домаћинства , један број колективних стамбено-пословних зграда, објекти мале привреде и већи део привредних предузећа уз Панчевачки пут) своје потребе за грејањем,
кувањем, припремом топле воде и у мање технолошке сврхе
подмирује нерационално из индивидуалних извора енергије
(ел. енергија, лако-течно гориво, чврсто гориво и др.).
Сви поменути потрошачи би били снабдевени преко
дистрибутивног (челичног) гасовода притиска р= 6¸16 бара у коридору Панчевачког пута, а који би био повезан на
транспортни (цевоводни) систем ЈП „Србијагас”-а (притиска р=50 бар-а) и Главне мерно-регулационе станице (ГМРС)
„Крњача 2”.
У складу са наведеним донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз
Ауто-пут Београд–Панчево – градска општина Палилула,
на седници Скупштине Града Београда, одржаној 9. марта
2012. године која је објављена у „Службеном листу Града
Београда”, број 9/12.
А.2. Обухват плана
Граница плана обухвата површине за изградњу следећих елемената гасоводне мреже:
1. Планираног прикључног разводног гасовода притиска р=50 бар-а и пречника Ø219,1 mm са заштитном зоном од по минимално 30m обострано, који се трасира од
постојећег разводног гасовода РГ 04-07 (деоница „ГРЧ Батајница” – „ГРЧ Панчево”), до планиране главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Крњача 2”.
2. Планиране главне мерно-регулационе станице
(ГМРС) „Крњача 2” смештене на кат.парцели бр. 1527 КО
Oвчa.
3. Планираног челичног дистрибутивног гасовода притиска р=6¸16 бар и пречника Ø273 mm са заштитном зоном
од по минимално 3m обострано од ГМРС „Крњача 2” до
планиране саобраћајнице Северна тангента – Сектор 2.
4. Планираног прикључног гасовода притиска р=6¸16 бар
и пречника Ø168.3 mm са заштитном зоном од по минимално 3 m обострано, од планираног градског гасовода пречника Ø273 mm у коридору Државног пута I реда – М-1.9. Београд–Панчево до комплекса предузећа „Дреник НД” д.о.о тј.
до мерно-регулационе станице (МРС) „Дреник”.
5. Планиране мерно-регулационе станице (МРС) „Дреник” у комплексу предузећа „Дреник НД” на делу кат.парцеле бр.1025/1 КО Крњача.
У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева кат. парцела са графичког прилога,
важе подаци са графичког прилога.
Такође, граница Плана обухвата комуналну сервисну
саобраћајницу планирану за потребе приступа главној мерно-регулационој станици (ГМРС).
Граница плана обухвата делове територија катастарских општина КО Крњача, КО Овча и КО Комарева Хумка у
укупној површини од 36.64 hа.
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А.3. Правни и плански основ
А.3.1. Закон и одлука на основу којих се план ради
Правни основ за израду и доношење плана садржан је у
одредбама:
– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
– Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС”, број 64/15)
– Правилник о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старима („Службени гласник РС”, број 22/15)
– Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз Ауто-пут Београд–Панчево –
Градска општина Палилула („Службени лист Града Београда”, број 9/12).
А.3.2. Плански основ
Плански основ за израду и доношење плана представљају:
1. Генерални план Београда 2021 („Службени лист Града
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 37/07, 63/09 и 70/14) и
2. Регионални просторни план административног подручја града Београда (РПП АПБ) („Службени лист Града
Београда”, бр. 10/04 и 38/11).
Према Генералном плану Београда у текстуалном делу
наводи се став да се планира „изградња деонице разводног
гасовода (р=50 бар-а) од постојећег разводног гасовода РГ
04-05 до планиране ГМРС „Крњача 2” и изградња 5 главних мерно-регулационих станица (ГМРС) на постојећим
и планираним магистралним и разводним гасоводима
(ГМРС „Зуце”, ГМРС/МРС „Ресник”, ГМРС „Добановци”,
ГМРС „Соко салаш” и ГМРС „Крњача 2”)”. Такође, према
графичком делу Генералног плана Београда планирана је
деоница челичног дистрибутивног гасовода дуж коридора
Панчевачког пута (Државни пут Iа реда број 3).
Према РПП АПБ наводе се у текстуалном делу тачке
„Систем снабдевања природним гасом” као оперативни
циљеви: „изградња 6 главних мерно-регулационих станица
(ГМРС) на постојећим и планираним магистралним и разводним гасоводима АП Београда и довршетак градског гасоводног прстена око Београда.
Такође у подтачки „Концепција развоја” наводи се: „Као
логичан наставак изградње гасоводног система представља
и изградња новопланираних главних мерно-регулационих
станица (ГМРС) на постојећим и планираним магистралним и разводним гасоводима АП Београда (ГМРС „Обреновац”, ГМРС „Зуце”, ГМРС „Ресник”, ГМРС „Добановци”,
ГМРС „Ауто-пут”и ГМРС „Крњача 2”). Довршетак градског
гасоводног прстена око Београда на широком потезу од
ГМРС „Крњача” до ГМРС „Зуце” у дужини од око 75 km је
важна ставка у заокруживању снадевања гасом подручја самог Београда.”
Извођење елемената гасоводне мреже и постројења које
су премет овог плана, омогућило би прелазак пре свега свих
великих индустијских потрошача на Панчевачком путу на
коришћење природног гаса као основног енергента. Такође,
стекли би се услови да у коначној фази буде гасификована комплетна лева обала Дунава, која сада практично није
прикључена ни на један централизован вид снабдевања
природним гасом или топлотном енергијом.
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Таквим системом жели се постићи поуздано и економично снабдевање гасом, већи степен искоришћења примарног
горива и смањење степена загађивања животне средине.
Имајући све ово у виду, може се рећи да значајан јавни
интерес града Београда представља гасификација привредних зона уз Ауто-пут Београд–Панчево.
А.4. Попис катастарских парцела јавних намена на којима се граде гасоводна мрежа и објекти
Попис парцела за планирану гасоводну мрежу
КО Комарева Хумка
Делови катастарских парцела:
442/1, 448, 442/4, 817/1, 442/5, 465/1, 442/2, 442/6, 817/2,
442/3, 446, 626, 627, 628, 648, 639, 697/1, 641/1, 641/3, 641/2,
769, 697/1, 662
Целе катастарске парцеле:
642, 638, 640
КО Овча
Делови катастарских парцела:
5067, 5099, 1428, 1429, 1430, 1427, 1473, 1474, 5122, 1472,
1476, 1528, 1529, 1480, 5087, 4554/1, 5084, 5185, 4557/1
Целе катастарске парцеле:
1527
КО Крњача
Делови катастарских парцела:
1642/5, 1670/24, 1055/5, 1055/10, 1085/11, 1051/19, 1051/6,
1055/3, 1051/17, 1055/4, 1053/4, 1051/16, 1051/15, 1051/3,
1051/4, 1050/2, 1050/4, 1025/8, 1670/18, 1670/7, 1670/19,
1670/12, 1670/20, 1670/3, 1026/2, 1027/21, 1027/13, 1027/4,
1027/12, 1027/23, 1027/20, 1025/1, 1670/1
У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева кат. парцела са графичког прилога,
важе подаци са графичког прилога.
Б. Правила уређења и грађења
Б.1. Појмовник
„З” – Индекс заузетости
Зaузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузетости парцеле „З”. Индекс заузетости „З”, исказан као
%, представља однос (количник) површине хоризонталне
пројекције надземног габарита свих објеката (изграђених
или планираних) и укупне површине парцеле.
„И” – Индекс изграђености
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) утврђује
се индексом изграђености „И”. Индекс изграђености „И”
представља однос (количник) БРГП свих објеката (изграђених или планираних) и укупне површине грађевинске парцеле. Максимална БРГП планираних објеката на парцели
је производ планираног индекса изграђености и површине
грађевинске парцеле.
Спратност и висина објеката
Спратност је дефинисана према намени објеката.
Висина објеката је одређена спратношћу и апсолутним
котама слемена или венаца.
Регулациона линија (Р.Л.)
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину
одређене јавне намене од површина предвиђених за друге
јавне и остале намене.
Грађевинска линија (Г.Л.)
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље до које је дозвољено грађење основног габарита објекта, тј. није обавезно постављање објеката на грађевинску линију.
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Зона грађења
Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом.
Б.2. Постојећа намена површина
(графички прилог бр. 1 – „Постојећа намена површина”,
Р 1: 2500)
У постојећем стању површине јавних намена су:
1. саобраћајне површине:
(делови Државног пута I реда – М-1.9. Београд–Панчево
и делови постојећих прилазних саобраћајница истом као и
део железничке пруге са заштитним зеленилом);
2. водене површине :
(делови мелиорационих канала 6-1, 6-52, 6-54, 6-46, 6-57,
6-55, С-11, 6-69, Сибница и Каловита са заштитним зеленилом и сервисном саобраћајницом);
3. зелене површине
(у коридорима саобраћајних површина).
У постојећем стању површине осталих намена су:
1. привредне делатности,
2. пољопривреднo земљиште,
3. шумско земљиште,
4. зелене површине.
Б.3. Планирана намена површина
(Графички прилог бр. 2 – „Планирана намена површина”, Р 1: 2.500)
Б.3.1. Опис карактеристичних намена у оквиру плана
Планирана намена површина за изградњу елемената гасоводне мреже и комуналне саобраћајнице је:
– Планирани прикључни разводни гасовод испод
пољопривредних, шумских, јавних зелених, водених и саобраћајних површина (према Регионалном просторном
плану административног подручја града Београда (РПП
АПБ) („Службени лист Града Београда”, бр. 10/04 и 38/11),
Генералном плану Београда 2021 („Службени лист Града
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 37/07, 63/09 и 70/14) и Детаљном
урбанистичком плану железничке пруге Панчевачки мост
– Панчево са станицама Крњача и Овча („Службени лист
Града Београда”, број 11/89) ;
– Планирана ГМРС на комуналној површини (планирана грађевинска парцела ГП1);
– Планирани челични дистрибутивни гасовод испод
пољоприврених, (пољских путева, пољозаштитиних појасева и трајних травњака), јавних комуналних (ГП1 и ГП2),
зелених, водених, саобраћајних површина и површина за
привредне делатности (према Генералном плану Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05,
37/07, 63/09 и 70/14), Детаљном урбанистичком плану магистралног пута Београд–Панчево („Службени лист Града
Београда 15/88, 10/91), Регулационом плану за изградњу
примарних објеката и водова Банатског канализационог
система („Службени лист Града Београда”, број 19/96) и
Плану детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2
(деоница од Зрењанинског пута – М 24.1 до Панчевачког
пута М 1.9 („Службени лист Града Београда”, број 24/10) ;
– Планирани прикључни челични гасовод испод јавних
саобраћајних површина (према Генералном плану Београда
2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 37/07,
63/09 и 70/14), Детаљном урбанистичком плану магистралног пута Београд–Панчево („Службени лист Града Београда”,
бр. 15/88, 10/91”) и јавних комуналних површина (ГП3);
– Планирана МРС на комуналној површини (планирана
грађевинска парцела ГП3);

30. новембар 2015.

– Планирана сервисна саобраћајница на комуналној
површини, пољопривреној површини (пољским путевима, пољозаштитиним појасевима и трајним травњацима),
на површинама привредне делатности (према Генералном
плану Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр.
27/03, 25/05, 37/07, 63/09 и 70/14)).
Б.3.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
У оквиру границе плана следеће катастарске парцеле се
издвајају за површине јавних намена:
комуналне површине
грађевинска парцела за комплекс ГМРС
„КРЊАЧА 2”
грађевинска парцела за комуналну
сервисну саобраћајницу са коридором
инфраструктуре (инсталација гасовода)
грађевинска парцела за КОМПЛЕКС
МРС „ДРЕНИК „ СА КОРИДОРОМ
ИНФРАСТРУКТУРЕ (инсталација
гасовода)

број катастарске парцеле

ознака
грађ. парц.

КО Овча
цела к.п.: 1527.

ГП1

КО Овча
делови к.п.: 1480; 1528.

ГП2

КО Крњача
део к.п.: 1025/1.

ГП3

У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева кат. парцела са графичког прилога,
важе подаци са графичког прилога.
Б.3.3. Табела биланса површина
У следећим табелама приказан је биланс површина у оквиру грађевинске парцеле за изградњу ГМРС (ГП1) и МРС
(ГП3).
НАМЕНА

ПОВРШИНА
(m²)

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКАТ (ГМРС) са котларницом

30,0

САОБРАЋАЈНЕ И МАНИПУЛАТИВНЕ поврШине

582,0

ПРОТИВПОЖАРНИ ШАХТ

2,0

СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

13.296,0

ПоврШина ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ (m²)

13.910,0

НАМЕНА

ПОВРШИНА
(m²)

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКАТ (МРС) са инфраструктурним коридором

32,0

ПРОТИВПОЖАРНИ И ПРИКЉУЧНИ ШАХТ

8,0

СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

2090,0

ПоврШина ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ (m²)

2130,0

Б.4. Површине јавних намена
Б.4.1. Јавне саобраћајне површине
Прилаз планираном комплексу ГМРС се остварује са Државног пута Iа реда број 3 (магистрални пут М-1.9) – Панчевачки пут, а преко планиране јавне саобраћајнице која је дефинисана „ПДР дела урбанистичке целине 41 „Панчевачки
рит”, простор североисточно од Панчевачког пута, градска
општина Палилула” на стационажи km 15+487, како је приказано у одговарајућем графичком прилогу.
Од планиране јавне саобраћајнице комплекс ГМРС је
повезан планираном комуналном стазом, која прати трасу
гасовода од краја КП4540 КО Овча до комплекса ГМРС. У
зонама где траса планираног гасовода прати постојеће канале комунална стаза се поклапа са стазама за одржавање
тих канала.
У оквиру самог комплекса ГМРС-а планиран је манипулативни плато и кружна једносмерна саобраћајница ширине 3,5 m а све у складу са прописаним нормативима за меродавно возило овог типа.
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Део трасе гасовода који се води паралелно са Панчевачким путем (у дужини од 2816 m) планиран је на удаљености мин 3m од крајње тачке попречног профила где год
су постојале просторне могућности (због постојеће инфраструктуре). Оваква одступања трасе у односу на услов ЈП
Путева Србије о мин растојању од 3 m у складу су са чланом
29. став 3. Закона о јавним путевима („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13).
Укрштање гасовода са Панчевачким путем предвиђено
је механичким подбушивањем трупа пута управно на предметни пут и у прописаној заштитној цеви. Минимална
дубина гасовода и заштитних цеви од најниже горње коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35–1,50 m.
Минимална дубина гасовода и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње
коте заштитне цеви износи 1,00–1,20 m.
Тачне стационаже биће прецизиране приликом израде
пројектно-техничке документације за изградњу предметног
гасовода.
Комунална стаза од планиране јавне саобраћајнице до
комплекса ГМРС се планира са ширином од 3,5 m и са ситуационим геометријским елементима у складу са прописаним нормативима за предвиђено меродавно возило.
Коловозна констукција комуналне стазе планира се са
земљаним трупом. У нивелационом смислу кота нивелете
прилагођена је постојећем терену, а у граници „ПДР дела
урбанистичке целине 41 „Панчевачки рит”, простор североисточно од Панчевачког пута, градска општина Палилула”
уклапа се у коловоз планиране јавне саобраћајнице.
Траса комуналне стазе планира се највећим делом преко трасе постојећег земљаног некатегорисаног пута који се
реконструише да би се добила одговарајућа ширина регулације од 3,5 m и земљани коловозни застор одговарајуће
збијености. Збијеност земљаног трупа дефинише се према
меродавном возилу (лако теретно возило).
Како се у постојећем стању приступ контактним пољопривредним парцелама остварује са истог земљаног некатегорисаног пута а како је планирана комунална стаза јавна комунална
површина и даље ће и на исти начин бити омогућен приступ
контактним пољопривредним парцелама.
Предметна траса гасовода укршта се са трасом железничке пруге број 6: Београд центар – Панчево Варош
– Вршац – државна граница на стационажи пруге око km
16+985, под углом од 90˚. Гасовод планирати на дубини мин
1,80 m мерено од горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви односно на дубини мин 1,20 m мерено од коте
терена ван трупа пруге до горње ивице заштитне цеви.
За предметни план прибављени су услови:
– ЈП „Путеви Србије” бр.: 953-1165/15-3 од 20.04.2015.
– ЈП „Путеви Србије” бр.: 953-1165 од 16.01.2015.
– ЈП „Путеви Србије” бр.: 953-12892/14-1 од 05.08.2014.
– ЈП „Путеви Србије” бр.: 953-1151/13-2 од 20.04.2013.
– ЈП „Путеви Србије” бр.: 953-8162/12-1 од 25.07.2012.
– „Железнице Србије” бр.: 13/12-782 од 10.09.2012.
– Секретаријата за саобраћај IV-05 бр.:344.4-22/2012 од
15. јуна 2012. јгодине,
– Дирекције за јавни превоз IV-08 бр.: 346.3-1072/2012
од 8. јуна 2012. године,
– ЈКП „Београд пут”, бр.: V20894-1/2012 од 8. јуна 2012.
године.
Б.4.2. Водоводна мрежа и објекти
Планирана траса гасовода уз Ауто-пут Београд–Панчево пролази подручјем у коме се налазе дистрибутивне
мреже водовода које припадају првој висинској зони водоснабдевања. Дуж предметне трасе, у границама плана се пружају следећи цевоводи:
– цевовод В1Ч600 и В1Л150,
– постоје и цевоводи који долазе из бочних саобраћајница и укрштају се са планираним гасоводом, димензија
В1Л100, В1Л150, В1ПЛ200, В1Л250 и В1Л300.
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ДУП-ом Магистралног пута Београд–Панчево – измене
и допуне („Службени лист Града Београда”, број 10/91) планира се изградња магистралног цевовода пречника Ø 500
mm у зеленом појасу поред постојећег цевовода В1Л200.
Планирани гасовод се усаглашава са постојећом и планираном водоводном мрежом како подужно тако и код
укрштања. Планира се усаглашавање са водоводном мрежом и објектима на њој – шахтови на водоводној мрежи.
Приликом извођења радова на изградњи гасовода обратити пажњу да не дође до оштећења постојећих цевовода и
објеката водоводне мреже.
Сва места на којима долази до укрштања постојећих цевовода са трасом гасовода треба додатно заштитити.
За предметни План прибављени су услови ЈКП БВК
бр.22281 И 4-2/815, О/1543 од 25. јуна 2012. године.
Б.4.3. Канализациона мрежа и објекти
Предметно подручје припада „Банатском” канализационом систему, где је заступљен сепарациони систем каналисања.
Дуж предметне трасе гасовода, у границама плана се налази фекални колектор ФПЛ 500.
Трасу гасовода пресецају следећи постојећи канализациони објети:
– ФБ 150/100, ФБ100/150, АА700.
Дуж трасе гасовода планирани су следећи објекти канализације који секу трасу гасовода:
– АБ 120/150,
– кишна канализација Ø1000 mm, Ø2200 mm и Ø300 mm,
према Детаљном урбанистичком плану магистралног
пута Београд–Панчево („Службени лист Града Београда”,
бр. 15/88, 10/91), Регулационом плану за изградњу примарних објеката и водова Банатског канализационог система
(„Службени лист Града Београда”, број 19/96) и Плану детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од
саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2 (деоница
од Зрењанинског пута – М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9
(„Службени лист Града Београда”, број 24/10).
Планира се прописана удаљеност од мин. 1,5 m од
постојећих објеката канализације.
Планира се висинска усклађеност гасовода на месту
укрштања са постојећом и планираном канализационом
мрежом.
За предметни план прибављени су услови ЈКП БВК
бр.М/918 од 20. јула 2012. године.
Б.4.4. Водопривреда
Планирана траса гасовода пролази кроз три мелиорациона сливна подручја: слив МЦС „Јабука”, МЦС „Овча” и
МЦС „Рева”.
Гасовод се планира у појасевима мелиорационих канала,
пољопривредних површина, катастарских путева и путног
земљишта.
Од планиране везе на магистрални гасовод траса је планирана са источне стране појаса канала бр. 6–52, односно
локалног пута у дужини око 1.200 m до улива у канал бр.
6–46. Траса даље прати појас канала бр. 6–46 са источне стране и исти локални пут у дужини око 770 m до улива у канал
„Сибница”. Траса гасовода даље прати канал „Сибницу” са
источне стране до пружног појаса пруге Београд–Панчево у
дужини око 1.600 m. Каналски појас је довољне ширине да се
у оквиру њега, на довољној удаљености од основног корита,
може поставити гасовод. Траса се укршта са мањим старим
каналом као и са каналом са источне стране бр. 6–57.
Траса даље се укршта са каналом бр 6-55, а потом улазећи у парцелу пруге укршта се са каналом бр. С–11. Након
проласка испод пруге траса гасовода прати локални пут

Број 71 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

укрштајући се са каналом 6–69. Траса даље прати ток канала „Сибница” са источне стране, до места преласка на западну обалу до ГМРС „Крњача 2” у дужини од око 1200 m.
По изласку из ГМРС „Крњача 2”, прелази са низводне
стране постојећег пропуста на каналу бр. 6–1 (Спојни канал) и даље наставља у појасу Спојног канала са јужна стране до пута Београд–Панчево (државни пут I реда М-19) дуж
које даље иде до предузећа „Дреник”.
На својој траси поред пута гасовод се укршта са каналом
бр. 6–1 и „Каловита”.
На местима укрштања планираног гасовода са наведеним мелиорационим каналима мора се водити рачуна о
следећем:
– укрштање гасовода са регулисаним профилом канала
мора бити што управније на осовину канала,
– прелаз испод регулисаног профила канала мора бити са
узводне или низводне стране моста (пропуста) на минимум
5,0 m од спољне ивице крилних зидова моста (пропуста)
– укрштање гасовода извести полагањем (подбушивањем) испод регулисаног дна корита канала на минимум
1,5 m испод пројектованог дна профила,
– с обзиром да је у контактном подручју пољопривредно земљиште дубина укопавања треба да буде мин. 1,0 m од
површине терена до темена цеви.
– прелаз гасовода на обе стране канала видно обележити каменим белегама и опоменицима тако да се омогући несметан пролаз механизацији при одржавању канала.
– приобални терен дуж канала, уколико је потребно,
осигурати како не би дошло до ерозије на месту укопавања
гасовода,
– траса гасовода, при паралелном вођењу са трасама
мелиорационих канала, осовина гасовода не сме бити на
мањем одстојању од 5,0 m од горње ивице пројектованог
попречног профила, сем на одређеним местима где то није
могуће.
За предметни план прибављени су услови ЈВП „Београдводе”, број предмета 3247/2-12 од 12. јуна 2013 године.
Б.4.5. Електроенергетска мрежа и објекти
На предметном подручју изграђени су подземни водови
1 kV и 10 kV , као и водови јавног осветљења. Електроенергетски водови су изведени подземно и надземно.
Изнад једног дела трасе планираног гасовода, у краткој
деоници, прелазe постојећи надземни водови 110 kV:
– Надземни вод бр. 1109 који повезује ТС 110/35 kV „Београд 7” и ТС 400/110 kV „Панчево 2”,
– Надземни вод бр. 1153 који повезује ТС 110/35 kV „Београд 7” и ТС 400/110 kV „Панчево 2”.
Изградња испод и у близини надземног вода условљена је:
– Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр.
145/14);
– Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
– Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, бр. 65/88, „Службени лист СРЈ”, број 18/92);
– Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V
(„Службени лист СФРЈ”, број 4/74);
– Правилником о техничким нормативима за уземљења
електроенергетских постројења називног напона изнад
1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95);
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– Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09) са припадајућим правилницима:
– SRPS N.CO.105 – Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских
постројења („Службени гласник СФРЈ ”, број 68/86);
Ширина зоне заштите надземног вода 110 kV је 60 m (по 30
m са обе стране од хоризонталне пројекције надземног вода).
За потребе планиране трафостанице ТС 35/10 kV „Панчевачки Рит” предвиђена је изградња двоструког подземно-надземног електроенергетског вода 35 kV из напојне
трафостанице ТС 110/35 kV „Београд 7”. Трасу подземне
деонице електроенергетског вода 35 kV положити дуж леве
стране Панчевачког пута, гледано ка Панчеву, у рову потребних димензија. Делови траса планираних електроенергетских водова 35 и 10 kV усаглашени су са Планом детаљне регулације дела урбанистичке целине 41 „Панчевачки
рит”, простор североисточно од Панчевачког пута, Градска
општина Палилула (према Одлуци о изради наведеног Плана („Службени лист Града Београда”, број 7/10), и Планом
детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од
саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2 (деоница
од Зрењанинског пута – М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9),
(„Службени лист Града Београда”, број 24/10)
– дозвољена удаљеност између електроенергетских водова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба
износити минимум 0,8 m;
– дозвољена удаљеност може да се смањи до 0,3 m ако се
електроенергетски вод положи у заштитну цев дужине минимум 2 mса обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
– уколико је потребно измештање постојећих водова
1 kV и 10 kV, користити проводнике одговарајућег типа и
пресека, а у складу са техничким нормативима, као и интерним стандардима ЕДБ.
– радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације, уз обавезан
надзор надлежних служби ЕДБ д.о.о.
Напајање планираног објекта МРС „Дреник” извести
изградњом новог вода 1kV са постојеће надземне нисконапонске мреже у оквиру комплекса предузећа Дреник.
За потребе напајања ГМРС „Kрњача 2” потребно је изградити стубну трафостаницу СТС 10/0,4 kV, капацитета
400 kVA. Трансформаторску станицу прикључити радијално, од постојећег надземног вода који је веза ТС 10/0,4 kV
(рег. бр. К-238) ка огранку са ТС 10/0,4 kV (рег. бр. К-239 и
К-231). Планирану СТС 10/0,4 kV прикључити надземним
водом 10 kV, одговарајућег типа и пресека. Од планиране
СТС 10/0,4 kV до кабловско-прикључне кутије на фасади
планираног објекта, положити вод 1 kV одговарајућег типа
и пресека у рову димензија 0,8x0,4m.
За израду плана детаљне регулације за гасификацију
привредних зона уз Ауто-пут Београд–Панчево прибављени су услови:
1. „Електродистрибуције – Београд” 5110 ДВ, 5120 ИМ
бр. 3018/12 од 2. августа 2012. год. и 5120 ЛБ, 5110 МГ бр.
3018-1/12 од 24. јуна 2013. године и,
2. ЈП „Електромрежа Србије”, бр. III-18-04-38/1 од 21.
марта 2014. године.
Б.4.6. Телекомуникациона мрежа и објекти
На предметном подручју дистрибутивна телекомуникациона мрежа која обезбеђује и носи веома значајан ТК
саобраћај изведена је кабловима постављеним слободно у
земљу или у телекомуникациону канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода по-
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везани са дистрибутивном мрежом. На местима на којима
се траса планираног гасовода поклапа са постојећом трасом телекомуникационих објеката (ТК канализација и каблови), померити трасу гасовода ван коридора постојећих
ТК објеката који су у надлежности одржавања Телекома.
Део трасе планираних тк водова усаглашен је са Планом
детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од
саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2 (деоница
од Зрењанинског пута – М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9).
– Приликом паралелног вођења трасе подземног телекомуникационог кабла, телекомуникационе канализације
са цевима дистрибутивне гасоводне мреже придржавати се
минималног хоризонталног растојања од 1,0 m. Приликом
укрштања поменутих водова придржавати се минималног
вертикалног растојања од 0,5 m.
За израду плана детаљне регулације за гасификацију
привредних зона уз Ауто-пут Београд–Панчево прибављени су услови „Телеком Србија”, бр. 156804/3 од 26. јула 2012.
године, бр. 61572/2-2014 од 5. марта 2014. године.
Б.4.7. Топловодна мрежа и објекти
На предметном простору није изведена нити се планира
топловодна мрежа и објекти.
За предметни план прибављени су услови ЈКП „Београдске електране”, број предмета II-5452/3 од 1. јуна 2012. године.
Б.4.8. Гасоводна мрежа и објекти
За све елементе гасоводне мреже и постројења предметног Плана прибављени су услови ЈП „Србијагас”, број предмета 06-03/25032 од 15. новембра 2012. године.
Б.4.8.1. Прикључни разводни гасовод (р=50 бар-а)
Од постојећег разводног гасовода деонице РГ 04-07 (деоница „ГРЧ Батајница” – „ГРЧ Панчево”) пречника Ø508
mm извести прикључни гасовод пречника Ø219.1 mm и
притиска р=50 бар до ГМРС „Крњача 2” (од темена Т-3 до
ГМРС „Крњача 2”). Прикључење остварити преко прикључног шахта (ПШ) дим. 2 x 2 m (теме Т-4).
Трасу прикључног разводног гасовода водити источном
страном појаса канала бр. 6-52, у дужини око 1200 m до
улива у канал бр. 6-46 (од темена Т-3 до темена Т-11). Гасовод даље прати појас канала бр. 6-46 са источне стране у
дужини око 770 m до улива у канал „Сибница” . (од темена
Т-11 до темена Т-16). Затим траса гасовода даље прати канал „Сибницу” са источне стране до пружног појаса пруге
Београд–Панчево у дужини око 1600 m (од темена Т-16 до
темена Т-32). Гасовод се укршта са мањим старим каналом
као и са каналом са источне стране бр. 6-57.
Траса даље иде паралелно са железничком пругом,
укршта се са каналом бр. 6-55, а потом улазећи у парцелу
железничке пруге укршта се са каналом бр. С-11 (од темена
Т-32 до темена Т-35). Након проласка испод пруге гасовод
прати локални пут укрштајући се са каналом 6-69 (од темена Т-35 до темена Т-37). Траса даље прати ток канала „Сибница” са источне стране, до места преласка на западну обалу до ГМРС „‚Крњача 2” у дужини од око 1200 m. (од темена
Т-37 до ГМРС „Крњача 2”).
Прикључни гасовод се целом својом дужином полаже
у ручно ископан ров на минималној дубини укопавања од
1.00 m. Приликом укрштања са железничком пругом минимална дубина укопавања гасовода износи 1,8 m рачунајући
од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага.
Гасовод предвидети од челичних безшавних цеви, одговарајућег квалитета и потребне дебљине зида.
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Траса гасовода се већим делом води у заштитној зони
насипа канала и реке Сибнице на дозвољеном растојању од
истих, а на местима укрштања са железничком пругом Београд–Панчево и каналима гасовод извести подбушивањем.
Заштитна зона у којој је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи по 30 m са обе стране гасоводне
цеви.
Приликом пројектовања и извођења прикључног гасовода и прикључног шахта у свему поштовати одредбе из
„Правилника о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт („Службени лист СФРЈ”, број 26/85).
Б.4.8.2. Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Крњача 2”
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Крњача 2” је
капацитета Bh=10.000 m³/h. Гасна станица је контејнерског
типа димензија 2.8 x 7 m, а у њој се обавља редукција притиска гаса, одоризација и контролно мерење потрошње гаса.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

објекат
ГМРС

ИНДЕКС
ЗАУЗЕТОСТИ
ПАРЦЕЛЕ
„З” (%)

ИНДЕКС
ИЗГРАЂЕНОСТИ
„И”

спратност

БРГП (m²)

0.2

0.002

П

30

Заштитна зона за ГМРС је 25 m у радијусу око њене
спољње ивице објекта. У овој зони забрањена је градња
било какве супраструктуре.
Приликом редукције притиска гаса, неопходно је обезбедити догревање природног гаса. У ту сврху изградити котларницу димензија 2.4 x 2.4 m на растојању од 3,2 m од ГМРС.
На растојању од мин. 5 m од објекта ГМРС извести против-пожарни шахт (ППШ) кроз који морају проћи улазни
разводни гасовод (р=50 бар-а) и излазни челични дистрибутивни гасовод (р=6÷16 бар-а).
Објекат ГМРС оградити металном транспарентном
оградом висине 3 m, применити вертикално озелењавање
пузавицама, живом оградом и сл. У огради предвидети капију ширине 4 m за улазак/излазак и уношење/изношење
потребне опреме.
Приступ ГМРС остварује се путем планиране комуналне сервисне саобраћајнице, чија траса је дефинисана у графичком прилогу бр. 3. „Регулационо-нивелациони план са
аналитичко-геодетским елементима за обележавање”.
Приликом пројектовања и извођења ГМРС „Крњача 2”
придржавати се одредби из „Правилника о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт („Службени лист СФРЈ”,
број 26/85), „Услова и техничких норматива за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Службени .лист Града
Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88), „Правилника
о техничким нормативима за пројектовање,грађење,погон
и одржавање гасних котларница” („Службени лист СФРЈ”,
број 10/92), као и осталих важећих прописа и техничких
норматива из машинске и грађевинске струке.
Објекат ГМРС може се плитко фундирати у глинама и
песковитим глинама ван зоне хумизације. Ископ до дубина
2,5 m по грађевинским нормама ГН-200 припада III категорији по погодности за ископ.
У даљој фази пројектовања за планирани објекат ГМРС
урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11).
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Б.4.8.3. Челични дистрибутивни гасовод (p=6÷16 бар-а)
Траса челичног дистрибутивног гасовод пречника Ø273
mm планирати од ГМРС „Крњача 2” до раскрснице Аутопута Београд–Панчево и Северне тангенте – Сектор 2, и то:
– деоница гасовода од ГМРС „Крњача 2” кроз ГП2 до канала 6-1 (теме Т-76);
– деоница гасовода дуж канала 6-1 (на дозвољеном растојању од 5м од истог) до Ауто-пута Београд–Панчево (од
темена Т-76 до темена Т-158) и
– деоница гасовода дуж Ауто-пута Београд–Панчево од
стационаже КМ 12+250 до стационаже КМ 15+153 (од темена Т-158 до темена Т-241). С обзиром да се планирани гасовод укршта са Ауто-путем на два места, пролаз гасовода
обезбедити подбушивањем.
По изласку из ГМРС „Крњача 2”, гасовод прелази са низводне стране постојећег препуста на каналу бр.6-1 (Спојни
канал) и даље наставља у појасу Спојног канала са јужне
стране до пута Београд–Панчево (државни пут I реда М-19)
дуж које даље иде до предузећа „Дреник”.
На својој траси поред пута гасовод се укршта са каналом
бр. 6-1 и каналом „Каловита”. Код подводног прелаза канала „Каловита” гасовод се прописно трасира минимално 20
m од друмске мостовске конструкције Државног пута Iа
реда број 3 (магистрални пут М-1.9: Београд–Панчево) изнад наведеног канала.
Такође, планирати прикључни челични гасовод пречника Ø168.3 mm од планираног челичног дистрибутивног
гасовод пречника Ø273 mm до МРС „Дреник” у дужини
од 160 m (од темена Т-210 до МРС „Дреник”). Прикључење
остварити у прикључном шахту (ПШ) дим. 2 x 2 m.
Планирати и почетну деоницу прикључног челичног гасовода пречника Ø88.9 mm од планираног челичног дистрибутивног гасовод пречника Ø273 mm према урбанистичкој целини
41 „Панчевачки рит” (од темена Т-144 до границе плана).
Планирана гасоводна мрежа је постављена тако да представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности постојећих и планираних саобраћајница и положај осталих инфраструктурних водова.
При укрштању и паралелном вођењу са другим инсталацијама поштовати минимална дозвољена растојања из „Услова и техничких норматива за пројектовање и изградњу
градског гасовода”, табела 1 и 2:
Минимално дозвољено растојање (m)
Укрштање

Паралелно
вођење

Гасоводи међусобно

0,2

0,6

Од гасовода до даљинских топловода, водовода и
канализације

0,2

0,3

Од гасовода до проходних канала топлодалековода

0,5

1,0

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.
каблова

0,3

0,6

Од гасовода до телефонских каблова

0,3

0,5

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида

0,2

0,6

-

5,0

Од гасовода до бензинских пумпи
Од гасовода и шахтова и канала

0,2

0,3

Од гасовода до високог зеленила

-

1,5

Табела 1

Табела 2
Челични дистрибутивни и прикључни гасоводи се воде
подземно (укопани на дубини од 0.8 m од горње ивице цеви
до површине тла) тј. испод зоне смрзавања, већим делом
трасе у јавним површинама. Минималне дубине гасовода
при укрштању са Ауто-путем Београд–Панчево се одређују
посебно за сваки прелаз уз услове ЈП „Путеви Србије” на
нивоу пројектне документације.
На местима где се планирани гасовод полаже на мањем
растојању од 3 m у односу на ножицу насипа трупа државног пута или спољне ивице путног канала за одводњавање,
применити повећане заштитне мере (полагање гасовода у
бетонски канал, постављање гасовода у заштитну цев, већа
дебљина гасоводне цеви и др.). Ове мере заштите биће детаљније дефинисане на нивоу пројектне документације.
Приликом пројектовања предметног гасовода не сме се
нарушити систем одводњавања државног пута.
У зони предметних укрштаја гасовода са државним
путем потребно предвидети трајну и квалитетну заштиту и стабилизацију трупа предметног државног пута, према Закону о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
За све предвиђене интервенције и инсталације које се
воде кроз земљишни појас (парцелу пута) предметног пута
потребно је прибавити услове и сагласности ЈП „Путева
Србије” за израду пројектне документације за изградњу
и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр.101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13) и Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).
Гасовод се ради од атестираних челичних бешавних
цеви са ојачаним зидом што га чини крутом – стабилном
подземном инсталацијом. Гасовод ће бити заштићен споља
антикорозивном изолацијом од пластичне траке Такође, гасоводне цеви су катодно заштићене што их чини отпорним
на електричну пробојност.
Заштитна зона градског гасовода у којој је забрањена
градња објеката супраструктуре износи по 3 m са леве и
десне стране цеви.
У случајевима где су постојеће трасе комуналне инфраструктуре на ободним парцелама изграђене на малим
удаљењима од линије коловоза, планира се адекватна заштита трупа државног пута, која ће током израде пројектне
документације бити прецизно дефинисана под условима
којима се спречава угрожавање стабилности државног
пута, не омета одржавање предметне деонице јавног пута и
обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја на државном путу (у изузетним случајевима на кратким деоницама предметног гасовода).
Приликом пројектовања и извођења челичног дистрибутивног гасовода придржавати се одредби из „Услова и
техничких норматива за пројектовање и изградњу градског
гасовода” („Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77,
18/82, 26/83 и 6/88) .
Б.4.8.4. Мерно-регулациона станица (МРС)

Минимално дозвољено растојање од осе гасовода до електро водова (m)
Називни напон (kV)

30. новембар 2015.

Од осе стуба
– паралелно вођење –

До темеља стуба
– укрштање –
1

do 1

1

1 – 10

5

5

10 – 35

8

10

> 35

10

10

Мерно-регулациона станица (МРС) „Дреник” је објекат димензија 8 m x 4 m, капацитета Bh=3.000 m³/h. У њој
се врши одоризација, филтрација , мерење потрошње и редукције притиска гаса са pул=6÷16 бар-а на pиз=1÷4 бар-а,
за технолошке потребе, потребе грејања и припреме топле
воде предузећа „Дреник”.
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Налази се у оквиру комплекса предузећа „Дреник”, а
њена тачна позиција је аналитички дефинисана у одговарајућем графичком прилогу. Приступ мерно-регулационој
станици обезбедити са постојеће интерне саобраћајнице у
комплексу предузећа „Дреник”. На растојању од мин. 5м од
објекта МРС извести против-пожарни шахт (ППШ).
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

објекат
ГМРС

ИНДЕКС
ЗАУЗЕТОСТИ
ПАРЦЕЛЕ
„З” (%)

ИНДЕКС
ИЗГРАЂЕНОСТИ
„И”

1.5

0.015

спратност

БРГП (m²)

П

32

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре за МРС износи 15 m у радијусу око ње.
Приликом пројектовања и извођења мерно-регулационе
станице придржавати се одредби из „Услова и техничких норматива за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88) .
Објекат МРС може се директно фундирати на дубинама
испод насутог дела терена у глинама, ван зоне хумизације.
Са дубином укопавања до 1.5-2 m не залази се у зону подземне воде.
У даљој фази пројектовања за планирани објекат МРС
урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 88/11).
Б.4.9. Јавне зелене површине
На територији плана од постојеће вегетације налази се
зеленило дуж мелиорационих канала у виду пољозаштитних појасева и травњаци уз саобраћајнице.
Урадити геодетски снимак све вегетације која је поред
трасе гасовода а која може бити угожена полагањем вода.
Трасу гасовода поставити на бездбедном растојању од
постојећа вегетације која се налази у близини трасе у складу са важећим прописима.
Приликом изградње гасовода постојеће квалитетно
дрвеће које је у близини трасе сачувати и заштитити. Поставити хоризонталну и вертикалну заштиту стабала при
извођењу грађевинских радова. Радове изводити са максималном пажњом и на начин да се не угрози коренов систем.
У случају неопходне потребе за уклањањем неког стабла
због техничких разлога, инвеститор је у обавези да за такву
интервенцију прибави одобрење Градске комисије за валоризацију и компензацију и процену штете посечених стабала.
За озелењавање површина у заштитној зони гасовода
користити засаде ниске вегетације – листопадног, зимзеленог и четинарског шибља.
По завршетку радова све раскопане површине, травњаке
и засторе вратити у првобитно стање уређености. Код обнове и реконструкције оштећених травних површина извршити
претходно насипање плодне хумусне земље у слоју од 20 cm.
Објекте ГМРС у заштитној зони од 25 m и МРС у заштитној зони од 15 m оградити транспарентном оградом и
применити вертикално озелењавање пузавицама, живом
оградом и сл;
Све радове у оквиру зелених површина, као и пројектну документацију радити у сарадњи са ЈКП !Зеленило–Београд”.
За предметни план прибављени су услови ЈКП „Зеленило – Београд”, број предмета 51/298 од 10. октобра 2012. године.
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Б.5. Мере заштите

Б.5.1. Заштита културних добара
Са аспекта заштите културних добара простор за који се
ради наведени план детаљне регулације није утврђен за културно добро, не налази се у овиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачне
објекте који уживају заштиту. Такође, на предметном простору нема евидентираних археолошких налаза и локалитета.
Уколико се приликом извођења земљаних радова на изградњи нових објеката и инфраструктуре наиђе на археолошке налазе или остатке, извођач радова је дужан да све
радове одмах обустави и обавести Завод за заштиту споменика културе Града Београда, као и да предузме мере да се
налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен (члан 109. Закона о културним
добрима, „Службени гласник РС”, број 71/94). Инвеститор
је дужан да по члану 110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
За предметни план прибављени су услови Завода за
заштиту споменика културе Града Београда, број предмета
Р345/13 од 20. фебруара 2013. године.
Б.5.2. Заштита природних добара
Заштита природе заснива се на очувању природних добара и природних вредности које се исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и
одрживо коришћење природних вредности и природних добара спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) и Законом о заштити
животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04).
На основу документације и података из Централног регистра заштићених природних добара, Завода за заштиту
природе Србије, у оквиру граница предметног плана нема
заштићених природних добара.
Зелене површине дуж саобраћајница, шуме (плантаже
тополе, Газдинска јединица Рит, газдује ЈП „Србијашуме”)
и мелиорациони канали представљају део структуре, просторног и историјског континуитета развоја Београда, од велике су вредности за град и играју значајну улогу у заштити
природе и заштити животне средине.
Планским решењем траса гасовода је постављена тако
да је у потпуности избегнуто уклањање високе вегетације.
Такође, планом су прописани услови да се изврши заштита
постојећих стабала дуж трасе полагања гасовода пре започињања радова, као и да се ископ земље у непосредној близини стабала обави ручно како би се сачувао коренов систем
и надземни делови дрвећа, што је неопходно испоштовати
приликом извођења радова.
Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а
за које се предпоставља да имају својсво природног добра,
сходно члану 99, Закону о заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), извођач радова је дужан да о налазу одмах обавести надлежно министарство,
привремено обустави радове, односно предузме све мере
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
За предметни план прибављени су услови Завода за
заштиту природе Србије, предмет 03 бр.020-1298/2 од 25.
јуна 2012. године.
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Б.5.3. Заштита животне средине

Мере предвиђене законским и подзаконским актима

Основ за побољшање стања животне средине на територији обухваћеној планом јесу урбанистичке мере предвиђене дефинисањем режима коришћења земљишта и изградње
и мере заштите животне средине које се морају поштовати
кроз даље спровођење и реализацију плана, а прописане Решењем о утврђивању мера и услова заштите животне средине које је донео Секретаријат за заштиту животне средине бр. 501.2-46/2012-В-04 од 11. јуна 2012. године.
Кроз даље спровођење и реализацију планског докумeнта обавезна је примена и следећих мера:
– услове и ограничења изградње објеката за гасификацију и уређења простора, уз примену адекватних мера
заштите од процеса нестабилности тла, дефинисати након
детаљних хидрогеолошких и геотехничких истраживања
предметног простора према одредбама Закона о рударству
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”,
број 88/11);
– начин организовања градилишта и коришћења планираних објеката, у непосредној близини уже зоне заштите
водоизворишта „Сибница” ускладити са одредбама Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник
РС”, број 92/08);
– није дозвољено: гаражирање и сервисирање моторних
возила и машина са погоном на нафту и нафтне деривате,
складиштење чврстих отпадака, течних горива и мазива и
других штетних материја које могу згадити подземне и површинске воде;
– приликом изградње гасовода водити рачуна о дрвећу;
постојеће квалитетно дрвеће сачувати свуда где је то могуће, потребно је ископ земље око корена дрвећа обавити
ручно, како би се сачувао коренов систем; изузетно сечу
појединих стабала може одобрити надлежна организациона
јединица Градске управе;
– спровести техничке услове и прописана растојања између гасовода и осталих инфраструктурних водова при њиховом укрштању и паралелном вођењу;
– пројектовање и изградњу главне мерно регулационе
станице извршити у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а
нарочито:
– обезбедити континуиран рад ГМРС у случају нестанка
електричне енергије уградњом дизел агрегата одговарајуће
снаге и капацитета,
– планирати изградњу непропусне бетонске танкване за
смештај резервоара за гориво дизел-агрегата, која може да
прихвати сву истеклу течност у случају удеса,
– планирати одговарајуће мере заштите у случају удеса и
спречавања изливања гаса,
– објекте ГМРС у заштитној зони од 25 m и МРС у заштитној зони од 15 m оградити транспарентном оградом,
применити вертикално озелењавање пузавицама, живом
оградом и сл;
– у току извођења радова на градилишту применити следеће мере заштите: снабдевање машина нафтом и нафтним
дериватима, обављати на посебно опремљеним просторима, загађења која могу настати као последица исцуривања
уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да уклони
санацијом, односно ремедијацијом загађене површине и
– грађевински и остали отпадни материјал, који настане
у процесу изградње објеката ГМРС, МРС и гасовода, прописно сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу или
одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно
које има дозволу за управљање отпадом.

У мере предвиђене законима и другим прописима и
стандардима подразумева се:
– примена техничких и технолошких мера законом
предвиђених при пројектовању и извођењу;
– примена норматива и стандарда код избора и набавке
уређаја и опреме за предложени производни процес и
– примена свих мера у току изградње и експлоатације,
које су дефинисане у општим техничким условима градње.
Мере обухватају услове, које утврђују надлежни државни
органи и организације код издавања одобрења и сагласности
за изградњу објеката, извођење радова и употребу објекта,
односно отпочињање процеса експлоатације објекта.
Техничко-технолошка заштита
Кроз даље спровођење и реализацију плана, неопходно
је спровести следеће мере заштите:
– природни гас у цевоводу (гасоводу) мора да буде у затвореном технолошком процесу;
– из постројења не сме да буде емисије угљоводоника,
нити могућности њиховог испуштања, осим на местима
која су предвиђена техничком документацијом;
– пројекат заштите од пожара мора да садржи техничке
и организационе мере, којима се спречава да се пожар на
систему за транспорт гаса не пренесе на друге системе;
– заштита од пожара мора да буде дефинисана посебним
Елаборатом заштите од пожара. Елаборатом треба да се
предвиде све потребне грађевинске и техничке мере заштите од пожара у току експлоатације објекта;
– на бази изведеног прорачуна, потребно је правилно
димензионисање инсталације, регулационе и сигурносне
арматуре уз примену важећих техничких норматива и стандарда;
– распоред регулационе и сигурносне арматуре треба
правилно извршити, тако да инсталација буде осигурана од
прскања услед неконтролисаног пораста притиска и
– цевна инсталација треба да буде стабилно постављена преко клизних и чврстих ослонаца, чиме је осигурана од
дилатационих деформација. Инсталација треба да буде тако
постављена да је онемогућено њено механичко оштећење.
Поред овога, битно је нагласити да при нормалним условима рада, нема одлагања гаса на земљиште, испуштања у
воду, вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења.
Мере заштите ваздуха
Најзначајнији извор загађења атмосфере током изградње овог објекта је емисија издувних гасова из механизације на градилишту. Утицај је периодичан, ограниченог
обима, није потребно спроводити мере заштите животне
средине.
Пуштањем објекта у рад и постизањем устаљеног рада
ових објеката, прописано је обавезно контролно мерење
емисије једном годишње.
У случају акцидента – пожара, или експлозије долази до
загађења ваздуха, које се у том случају не може спречити
нити смањити. Неопходне су превентивне мере, какао би се
смањила вероватноћа акцидентних ситуација.
Мере заштите воде
У циљу заштите вода, потребно је:
– током изградње и експлоатације гасовода очувати
плавне шуме и плавне зоне око река и канала, влажна подручја око река и канала;
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– за регулацију и уређењу водотока у зони трасе употребити природне материјале. Избегавати бетонирање обала и
корита водотока;
– у случају ремодулације корита као и обала, водити
рачуна да се очува њихов изворни и аутентични изглед и
намена са постојећом вегетацијом (тзв. натурални начин
уређења);
– спречити уношење опасних и отпадних штетних материја у водотоке одговарајућим мерама (каналисањем, дренирањем или одвођењем црпним пумпама). Отпадне воде
спроводити у постојећу канализациону мрежу или ако је то
неизводљиво поставити мобилне санитарне системе.
Мере заштите земљишта
У циљу заштите земљишта, потребно је:
– за формирање одлагалишта материјала и приступних
и манипулативних саобраћајница потребно је одабрати површине на земљишту ниже категорије;
– није дозвољено користити високопривредне оранице
за ову сврху;
– површински слој хумуса на коме се налази вегетација
посебно скидати, депоновати и обезбедити од разношења, а
дубље слојеве одлагати на другу страну како би се при затрпавању ископа прво вратили материјали дубљих ископа, а
потом површински слој;
– рекултивацију земљишта и подизање тзв. „зелених
појасева” вршити аутохтоним врстама биљака. Ово се посебно односи на интервенције и захвате на местима где су
сачувани екосистеми у свом изворном облику или мало измењеном облику;
– приликом ископа тла трасе планираног гасовода, потребно је грађевинске радове изводити када је тло довољно суво,
како не би дошло до збијања и нарушавања структуре тла;
– извођач радова је дужан да, чврсти отпад који ће настати при изградњи, одложи на за то прописано место у
складу са законском регулативом;
– послове одржавања грађевинских машина и допуне
горива не треба обављати у радној зони а у случају да је то
неопходно користити заштитне посуде;
– извођач мора извести привремене пропусте у свим дренажним јарковима, каналима и другим дренажним објектима који ће бити затворени за време извођења радова као и
тамо где због заустављене дренаже може доћи до штете;
– уколико током извођења радова на припреми локације
дође до хаваријског изливања горива, уља и других опасних и штетних материја и супстанци, неопходно је загађено
земљиште евакуисати и одмах извршити санацију терена;
– за извођење радова максимално користити постојеће
путеве, стазе и већ коришћена подручја како се не би нарушавале природне површине;
– привремене путеве и пролазе који нису потребни за
дугорочно одржавање затворити и вратити у стање које је
одговарајуће околном коришћењу земљишта;
– на делу пољопривредних површина куда пролази гасовод искључиво гајити културе са плитким кореновим системом који неће нарушавати структуру земљишта око цеви;
– високо растиње због последица које може изазвати корење на ужем подручју трасе треба бити одстрањено. Поред
сече потребно је из земље у истом подручју појаса извадити
све остатке корења из земље, како не би дошло до секундарног раста растиња;
– забрањено је трајно депоновање отпада уз трасу и у
коридору, а нарочито у близини насеља и
– неопходно је предвидети редовну контролу ерозионих
процеса и правовремено реаговати у смислу хитних интервенција на санирању проблема.
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Мере заштите од буке
Мере заштите за умањење ефекта буке током изградње
на деоницама планираног гасовода у близини насеља су:
– подизање заштитних конструкција различитих апсорпционих својстава (који умањују буку и за 1/3, у зависности од удаљености);
– организацијом дневно-ноћних активности на градилишту;
– није дозвољено извођење радова у ноћним сатима у
зони насеља и у близини фрагилних екосистема (плавне
шуме, мочваре, мртваје итд.).
Мере заштите шуме, флоре и фауне
Током изградње планираног гасовода потребно је спровести следеће мере:
– забрањено је сећи врсте дрвећа које спадају у категорију ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста;
– приликом сече стабала, сви остаци дрвећа морају
се извући са стазе и одложити на за то предвиђено место.
Пањеви посечених стабала у простору заштитног коридора
гасовода морају се извадити из земље;
– слободног кретања јединки између очуваних субпопулација на очуваним природним стаништима неопходно је
формирање еколошких коридора који ће поново повезати
изоловане просторне јединице природних станишта; и
– очување проходности еколошких коридора ће се
постићи реконструкцијом и ревитализацијом предеоног и
станишног мозаика најприближнијег затеченом, сукцесивно током реализације изградње појединих сегмента гасовода, дуж целе трасе.
Мере превенције, приправности и одговорности на удес
Руковање природним гасом убраја се у делатности са
повећаном опасности, имајући у виду његове хемијске и
физичке особине, као што су запаљивост и експлозивност.
Пожари, експлозије и друге несреће, углавном настају услед
нестручног руковања инсталацијама и недовољног познавања особина природног гаса.
Приликом избора локација за постројења у гасном систему (ГМРС, МРС) треба да се води рачуна да оне буду довољно удаљене од повредивих објеката у околини. Око свих
делова постројења је потребно формирати заштитне зоне.
Мониторинга животне средине
За планом предвиђене инсталације разводног гасовода,
неопходно је успоставити одговарајући мониторинг којим
се омогућује одржавање гасововода, одређене мере заштите
и активности који доприносе већој техничкој исправности
система, а самим тим и сигурности и безбедности свих аспеката заштите животне средине.
Еколошким мониторингом контролисаће се утицај гасовода на различите компоненте природне средине а истовремено моћи ће се благовремено спречити или локализовати
негативан утицај опасних природних и техногених – природних процеса заштите природе.
Б.5.4. Заштита од елементарних и других већих непогода и
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље
Заштита од елементарних непогода
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правикнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима („Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/83, 21/88
и 52/90).
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Заштита од пожара

Б.6. Инжењерско-геолошки услови

Објекти морају бити реализовани према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и
нормативима:
– Oбјекти морају бити реализовани у складу са Законом
о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 20/15).
– Oбјекти морају бити реализовани у складу са Законом
о запаљивим и горивим течностима и гасовима („Службени гласник РС”, број 54/15).
– Објектима мора бити обезбеђеној приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве. („Службени лист СРЈ”, број 8/95).
– Реализовати изградњу гасоводне мреже у складу са
Одлуком о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода („Службени лист Града Београда”, број 14/77).
– Реализовати изградњу гасоводне мреже у складу са
Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/84 и
18/89).
– Потребно је прибавити локацијске услове за трасу гасовода у фази израде идејног решења, ради сагледавања безбедносних растојања, приступних путева, услова за интервенцију и др. у складу са Уредбом о локацијским условима
(„Службени гласник РС”, број 35/15), Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/84 и 18/89 и „Службени
гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) и Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
– Потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, пре отпочињања поступка за утврђивање
подобности објеката за употребу, ради провере примењивости датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
Правилником о поступку спровоћења обједињене процедуре („Службени гласник РС”, број 22/15) и Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
За планирану изградњу су прибављени Услови бр. 217125/2012-07/7 од 1. јуна 2012. године од МУП-Управе за ванредне ситуације у Београду.
Просторно-плански услови од интереса за одбрану
земље
Од Министарства одбране – Управе за инфраструктуру,
добијен је допис под Инт.бр. 1870-4 од 15. јуна 2012. године,
без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље.

На основу наменски урађене „Геолошко-геотехничке документације за потребе израде Плана детаљне регулације за
гасовод „Дреник”, од стране предузећа „Гео-тест'' (2012), дефинисани су инжењерскогеолошки услови.
Траса гасовода пролази банкином и ножицом косине леве саобраћајне траке ауто-пута Београд–Панчево. У
преосталом делу је пољем уз реку Сибницу. Дуж и око Ауто-пута терен је насут и са апсолутним котама је 70.8-73.9
мнв. До реке Каловита траса цевовода је по банкини пута
или дуж одводног канала између ауто-пута и локалне саобраћајнице за приступ индустријским објектима. У осталом делу трасе дуж ауто-пута траса је у ножици косине
или делу насипа. Од скретања са ауто-пута на север, траса
пролази пољским путевима уз мелиоративне канале поља
Шкрапље, Водени рит, Јабучки рит и знатним делом уз леву
обалу реке Сибнице. Терен је пространа алувијална зараван
са котама од 69.80 до 71.85 мнв. На растојању 2–5 m од трасе су мелиоративни канали и корито реке Сибнице. Канали
су дубине 1.5–2.5 m у односу на околни терен.
У зони полагања цевовода и фундирања објеката МРС
терен изграђују алувијални седименти Дунава квартарне
старости. Дебљине су око 30м. Дуж ауто-пута за Панчево и
локалних путева, прилаза индустријским и индивидуалним
објектима и око мостова преко река Сибница и Каловита је
насип од рефулираног песка дебљине до 2,5 m, насип трупа
пута у дебљини до 1,0 m, насип железничке пруге од глине са
дробином и дробине. Око корита реке Каловите су депоније
од хумизиране глине и шута у дебљини до 1 m. Дуж обода
канала и пољских путева, куда пролази највећи део гасовода
по пољу, је насип од хумуса и хумизиране глине изнете из
мелироативних канала. Дебљина овог дела насипа је око 1 m.
Током извођења истраживања (јун-јул 2012.) подземна
вода је била на дубинама 1.5-2. m а уз Сибницу и до 4 m од
површине терена, тј у нивоу коте 68.5-69.5. Прогнозни максимални ниво подземне воде је на дубинама 0.8-1.5м и доминира у периоду позна јесен-рано пролеће. Према карти
сеизмичке реонизације простор је са интезитетом сеизмичности I=8° МЦС и коефицијентом сеизмичности Кс=0.05.
Прашинасти и замуљени пескови подложни су ликвефакцији.
Простор предвиђен за изградњу гасовода и две мерно
регулационе станице захвата алувијалну зараван Дунава
која је по инжењерскогеолошкој рејонизацији простора
ГУП-а издвојена у макрорејон IIIB3. Уважавајући локалну
инжењерскогелошку конструкцију терена и техничка решења планираних објеката гасног система издвојена су два
рејона.
Рејон IIIB3а обухата трасу гасовода дуж ауто-пута и индустријске зоне око њега. Рејон обухвата ножицу косине и
банкину леве саобраћајне траке Београд–Панчево и платое
и улице око ауто-пута. Терен је апсолутних кота 70.5–73.6.
Насип ауто-пута је од рефулираног песка дебљине до 2.5
m а локалних саобраћајница и железничке пруге од глина
са дробином. Испод насипа су глине и песковите глине у
дебљини 3–5 m. Ниво подземне воде је на дубинама 0.8–2.0
m. Терен је стабилан и погодан за градњу гасовода. На деловима трасе у ножици насипа ауто-пута појављује се повремено узгон од подземне воде. Гасовод се полаже у насутим
седиментима и хумизираном делу глина. Заступљене насуте
средине и завршни део хумизираних глина погодни су за
полагање цевовода. За оптерећења σ ≤ 50 kN/m2 седименти
су задовољавајуће носиви и мало деформабилни. Хетерогени делови насипа морају се заменити квалтетнијим збијеним тампоном од песка или шљунка.

Б.5.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Изградња објеката и водова система снабдевања природним гасом сама по себи представља унапређивање ефикасности коришћења примарних облика енергије за технолошке потребе и потребе грејања и припреме топле воде.
У конкретној ситуацији, комплекс предузећа „Дреник”,
врши прелазак са течног нафтног гаса на природни гас
као основни енергент и то је корак не само ка побољшању
ефикасности коришћења енергије већ и ка бољој заштити
животне средине, посебно имајући у виду да је у коначном
решењу планирано прикључење и осталих потрошача привредне зоне уз Ауто-пут Београд–Панчево и гашења свих
локалних топлотних извора (котларница), као загађивача
животне средине.
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Објекти Мерно-регулационе станице могу се дирекно
фундирати на дубинама испод насутог дела терена у глинама,
ван зоне хумизације. Са оптерећењем σ≤150 kN/m2 темељи
су обезбеђени од пролома тла а слегање је у прихватљивим
вредностима. У насутим деловима терена са дубином укопавања до 1.5-2 m не залази се у зону подземне воде. Према
грађевинским нормама ГН-200 по погодности за ископ седименти припадају I-III категорији. Пескови, глине и глиновите партије насипа могу се користити за затрпавање рова. Ров
дубљи од 1 m мора се подграђивати и разупирати.
Рејон IIIB3b обухата трасу гасовода по пољу и дуж пољских
путева и ниских насипа око Сибнице и мелиоративних канала. Терен је зараван са апсолутним котама 69.8-71.8 мнв. У
зони ископа и полагања гасовода (до дубина 1.0-1.8 m) терен
изграђује глиновит хумизиран насип са корењем дрвећа из
ископа за канал и хумизирани део глине. Од дубина 2–3 m су
глине и песковите глине. Дубље су пескови у дебљини преко
10 m. Подземна вода је на дубинама од 1,5 до 2,5 m. Терен је
стабилан. Трасу гасовода удаљити од зоне повременог насипања терена талогом из канала. Гасовод се не сме полагати
у насипу од талога из канала. Може се полагати у завршном
делу хумизиране глине. На сектору кроз поље, на цеви и резервоаре дубље укопане од 1,5 m, повремено се јавља узгон.
Објекти МРС-а могу се плитко фундирати у глинама и
песковитим глинама ван зоне хумизације. Пролази испод
Сибнице, канала и железничке пруге могу се извети подбушивањем насипа или дна корита. Ископ до дубина 2,5 m по
грађевинским нормама ГН-200 припада III категорији по
погодности за ископ. Хумизиран део глина и глине погодне
су за затрпавање рова.
У даљој фази пројектовања по траси гасовода и за сваки
новопланирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11).
В. Смернице за спровођење плана
В.1. Однос према постојећој планској документацији
План детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2
(деоница од Зрењанинског пута – М 24.1 до Панчевачког
пута М 1.9 („Службени лист града Београда”, број 24/10)
се мења новим распоредом комуналних инсталација у графичком прилогу „Синхрон план” у делу коридора Ауто-пута Београд–Панчево.
Детаљни урбанистички план магистралног пута Београд–Панчево („Службени лист града Београда”, број 15/88,
10/91), се овим планом допуњује планираним челичним
дистрибутивним гасоводом на деоници од стационаже КМ
12+250 до стационаже КМ 15+153.
Детаљни урбанистички план железничке пруге Панчевачки мост – Панчево са станицама Крњача и Овча („Службени лист града Београда”, број 11/89), се овим планом допуњује планираним прикључним разводним гасоводом
који се укршта са пругом Београд–Панчево на КМ 16+985.
Регулациони план за изградњу примарних објеката и водова Банатског канализационог система („Службени лист
града Београда”, број 19/96), се овим планом допуњује планираним челичним дистрибутивним гасоводом на деоници
Ауто-пута Београд–Панчево на стационажи КМ 14+620 .
В.2. Спровођење
Овај план представља основ за издавање информације
о локацији, локацијске услове и за формирање грађевинских парцела јавне намене у складу са Законом о плани-

Број 71 – 25

рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева
за издавање грађевинске дозволе за изградњу предметних
објеката обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени
утицаја објеката на животну средину, у складу са одредбама
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09):
– носилац пројекта не може приступити извођењу
пројекта без спроведеног поступка процене утицаја и сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја;
– носилац пројекта за који се може захтевати процена
утицаја подноси захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја надлежном органу и
– студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта.
В.3. Етапност реализације
Дозвољава се фазност реализације гасоводне мреже и
објеката ГМРС и МРС, по деоницама, у складу са технолошким могућностима и у односу на потребе предметних
потрошача.
Саставни део овог плана су и:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
Књига 1
I Прегледна ситуација
1.1. Постојећа намена површина
1.2. Постојећа намена површина
1.3. Постојећа намена површина
1.4. Постојећа намена површина
1.5. Постојећа намена површина
2.1. Планирана намена површина
2.2. Планирана намена површина
2.3. Планирана намена површина
2.4. Планирана намена површина
2.5. Планирана намена површина
3.1. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
3.2. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
3.2а. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
3.3. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетскимелементима
за обележавање
3.4. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
3.5. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
3.6. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
3.7. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским
елементима за обележавање

Р 1:5000
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р 1:2.500
Р1:2.500
Р1:2.500
Р1:1.000
Р1:2.500
Р1:1.000
Р1:2.500
Р1:1.000
Р1:1.000
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3.7а. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко-геодетским елементима
за обележавање
4.1. План грађевинских парцелаза јавне намене
4.2. План грађевинских парцела за јавне намене
4.3. План грађевинских парцела за јавне намене
4.4. План грађевинских парцела за јавне намене
4.5. План грађевинских парцела за јавне намене
5.1. Синхрон план
5.2. Синхрон план
5.3. Синхрон план
5.4. Синхрон план
5.5. Синхрон план
5.6. Синхрон план
6.1. Инжењерско-геолошка карта терена
6.2. Инжењерско-геолошка карта терена
6.3. Инжењерско-геолошка карта терена
6.4. Инжењерско-геолошка карта терена
6.5. Инжењерско-геолошка карта терена

Р1:500
:2500
Р1:2500
Р1:2500
Р1:2500
Р1:2500
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 1000
Р1: 1000
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 2500
Р1: 2500

Књига 2
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Текстуални део:
1. Општа документација (рег.предузећа,лиценца),
2. Одлука о приступању изради плана,
3. Извештај о извршеној стручној контроли,
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове,
5. Извештај о јавном увиду,
6. Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на
животну средину,
7. Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну
средину,
8. Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у Јавном увиду и Извештај о стратешкој
процени утицаја Плана на животну средину,
9. Решење о давању сагласности Секретаријата за заштиту животне средине на Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину,
10. Услови и мишљења комуналних и других надлежних
организација,
11. Подаци о постојећој планској документацији,
12. Сепарат геолошко-геотехничке документације.
Графички део:
А.1. Извод из РПП административног подручја града
Београда,
А.2. Извод из ГП Београда 2021. године,
А.3. Подаци о постојећој планској документацији са границом плана,
А.4. Инжењерскогеолошки пресек терена по траси гасовода Р 1:5.000/100,
А.5. Графички прилози-усклађеност са контактним плановима,
А.6. Копије топографскокатастарских подлога са границом плана,
А.7. Копије топографских подлога са границом плана,
А.8. Копије катастра подземних инсталација,
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београд”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1018/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2015.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I. Разрешава се дужности члана Градске изборне комисије, због подношења оставке, Марко Денчић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1039/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 42, а у вези са чланом
21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 и 44/14) и члана 31. став 1. тачка
8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
1. Именује се Будимир Грубић за в.д. директора Јавног
комуналног предузећа „Ветерина Београд”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1037/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др закон), члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 15. Одлуке о промени оснивачког акта установе културе Дирекција ФЕСТ-а
(„Службени лист Града Београда”, бр. 37/14 и 51/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА
1. Разрешава се Милан Лазовић, дужности вршиоца
дужности директора Центра београдских фестивала.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-924/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 15. Одлуке о промени оснивачког акта установе културе Дирекција ФЕСТ-а („Службени лист Града Београда”, бр. 37/14 и
51/14), донела је
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-927/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА
1. Именује се Милан Лазовић, дипл. политиколог за вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала, најдуже једну годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-925/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА
1. Разрешава се Ивона Јевтић дужности вршиоца дужности директора Културног центра Београда.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-926/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др закон), члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА
1. Именује се Ивона Јевтић, професор српског језика и
књижевности, за вршиоца дужности директора Културног
центра Београда, најдуже једну годину.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др закон), члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР
ЗДРАВКА ПЕЧАРА
1. Разрешава се Марија Алексић, дужности вршиоца
дужности директора Музеја афричке уметности – збирка
Веде и др Здравка Печара.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-928/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И
ДР ЗДРАВКА ПЕЧАРА
1. Именује се Марија Алексић, доктор економских наука,
за вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, најдуже једну годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-929/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

30. новембар 2015.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-980/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије у Обреновцу, ул. Милоша Обреновића број 90, представник родитеља, Маја Ранђеловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-976/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хајдук
Станкова број 12, представник родитеља, Каролина Шојић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-978/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „ТЕХНОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛЕ ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора „Техноарт Београд” школе за машинство и уметничке занате,
Београд, Светог Николе број 39, представник родитеља,
Драган Видојевић.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра
број 7, представник запослених, Јулијана Ћоровић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-982/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ
ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Школе за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, Београд, Светозара Марковића број 85, представник родитеља,
Рада Мићић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-984/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-990/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић”, Београд, Велика Моштаница, Улица 10. октобра број 10, представник запослених,
Неда Шормаз.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-986/15-С, 30. новембра 2015. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, СУРЧИН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац”, Добановци, Сурчин, ул. Маршала Тита број 6, представник јединице локалне самоуправе,
Јелена Алексић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-988/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић”, Видиковачки венац број 73,
представник родитеља, на лични захтев, Катарина Пузић.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне музичке школе, Гроцка, Булевар револуције број 19,
представник запослених, на лични захтев, Ксенија Пејовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-992/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа број 2,
представник запослених, Стеван Косовац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-994/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 71 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Диша Ђурђевић”, Лазаревац, Вреоци, Улица 2.
октобра број 8, представник запослених, на лични захтев,
Слађана Грујић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-997/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора XV
београдске гимназије, Београд, Гочка број 40, представници
родитеља:
– Милан Баста,
– Лидија Константиновић Живановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-999/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

30. новембар 2015.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1001/15-С – 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве
економске школе Београд, Цетињска бр. 5–7, представник
родитеља, Анкица Јованов.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1003/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шесте
београдске гимназије, Београд, Милана Ракића број 33,
представник родитеља, Милан Радуловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1005/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
OБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве
обреновачке основне школе, Обреновац, Милоша Обреновића број 169, представник запослених, на лични захтев,
Сузана Јовић.

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Медицинске школе „Надежда Петровић”, Земун, Наде Димић
број 4, представник родитеља, Наташа Антић.

30. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 71 – 31

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1007/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1013/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Раде Кончар”, Земун, Златиборска број 44,
представник родитеља, Маријана Ковачевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1009/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О

РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, ЗЕМУН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац
број 73, представник јединице локалне самоуправе, Зора
Кочић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1015/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Техничке школе „Змај”, Земун, Ауто-пут број 18, представник јединице локалне самоуправе, Зоран Туфегџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1011/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ
I. Именује се за члана Школског одбора Гимназије у Обреновцу, Милоша Обреновића број 90, представник родитеља,
Соња Ђокић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-977/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић”, Земун, Улица 22. октобра број
19, представник јединице локалне самоуправе, Јелена Илић.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Грађевинске
техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хајдук Станкова
број 12, представник родитеља, Мирослав Станишић.

Број 71 – 32
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-979/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2015.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

I. Именује се за члана Школског одбора Школе за
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, Београд,
Светозара Марковића број 85, представник родитеља, Ивана Ардалић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-985/15-С, 30. новембра 2015. године

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „ТЕХНОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛЕ ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ, БЕОГРАД

Председник
Никола Никодијевић, ср.

I. Именује се за члана Школског одбора „Техноарт Београд” школе за машинство и уметничке занате, Београд, ул.
Светог Николе број 39, представник родитеља, Душан Грба.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда
Број 112-981/15-С, 30. новембар 2015. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра број 7, представник запослених, Маријана Томовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-983/15-С – 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић”, Београд, Велика Моштаница, ул. 10.
октобра број 10, представник запослених, Милован Ивановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-987/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, СУРЧИН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Стеван Сремац”, Добановци, Сурчин, Маршала Тита број
6, представник јединице локалне самоуправе, Вера Ракић.

30. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-989/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац број 73, представник родитеља, Божидар Парезановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-991/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Број 71 – 33

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа број 2, представник
запослених, Тијана Кићевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-995/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне музичке школе, Гроцка, Булевар револуције број 19, представник
запослених, Милица Степаноски.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

I. Именују се за чланове Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске школе, Београд, Донска бр. 27-29,
на време од четири године, почев од 25. децембра 2015. године и то:
– Слободан Ранђеловић,
– Мирјана Стаменковић,
– Маја Ћосовић,
– Зорица Менићанин,
– Дмитар Торбица,
– Драган Петров,
– Жаклина Лековић,
– Мирјана Десанчић Ристић,
– Вељко Куловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-993/15-С, 30. новембра 2015. године

Скупштина Града Београда
Број 112-996/15-С, 30. новембра 2015. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 71 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Диша Ђурђевић”, Лазаревац, Вреоци, Улица 2. октобра
број 8, представник запослених, Дубравка Софреновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-998/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

30. новембар 2015.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1002/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНOВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Прве економске школе Београд, Цетињска 5–7, представник родитеља,
Предраг Костић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора XV београдске гимназије, Београд, Гочка број 40, представници родитеља:
– Ђорђе Стојић,
– Катарина Лабовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1000/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Медицинске
школе „Надежда Петровић”, Земун, Наде Димић број 4,
представник родитеља, Далиборка Николић.

Скупштина Града Београда
Број 112-1004/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Шесте београдске гимназије, Београд, Милана Ракића број 33, представник родитеља, Зоран Стрика.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1006/15-С, 30. новембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
OБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Прве обреновачке основне школе, Обреновац, Милоша Обреновића
број 169, представник запослених, Јасмина Ђурђевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1008/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 71 – 35

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1012/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

I. Именује се за члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић”, Земун, Улица 22. октобра број 19, представник јединице локалне самоуправе, Зоран Туфегџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 112-1014/15-С, 30. новембра 2015. године

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Раде Кончар”, Земун, Златиборска број 44, представник родитеља, Горан Леђеновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1010/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе
„Змај”, Земун, Ауто-пут број 18, представник јединице локалне самоуправе, Јелена Илић.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац број 73, представник јединице локалне самоуправе, Светлана Миљуш.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1016/15-С, 30. новембар 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 71 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2015.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Града Београда – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица
и Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Аде Хује, Градска општина Палилула– – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације
гробља у Месној заједници Брајковац, Градска
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације
гробља у Месној заједници Пркосава, Градска
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације
гробља у Месној заједници Дудовица, Градска
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Страна
Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана,
Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун – – – – – – – – – –
Одлука о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе
у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”–
План детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, Градска
општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др
Здравка Печара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др
Здравка Печара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у појединим основним и средњим
школама на територији Града Београда – – – – – – –
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