
Градоначелник града Београда, 23. марта 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” НА ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ УСЛУГА

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” из Београда на Ценовник основних услуга, који је 
донео Управни одбор под бројем 1/9, на седници одржаној 18. фебруара 2011. године.

2. Ово решење и ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од 
дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-1251/11-Г, 23. марта 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 47. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд, Управни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на својој 
седници одржаној дана 18. фебруара 2011. године, донео је 

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД

Р.бр. Назив – опис услуге Стара цена са 
ПДВ Нова цена без ПДВ Износ ПДВ Нова цена са 

ПДВ
Проценат 
повећања

I Годишњи закуп
1 Годишњи закуп гроба 238,00 230,56 18,44 249,00 4,5%
2 Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна) 81,00 78,70 6,30 85,00 4,5%
3 Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне) 164,00 158,33 12,67 171,00 4,5%
4 Закуп касете у розаријуму МК (2 урне) 164,00 158,33 12,67 171,00 4,5%
5 Закуп касете у розаријуму МК (3 урне) 246,00 237,96 19,04 257,00 4,5%
6 Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне) 330,00 319,44 25,56 345,00 4,5%
7 Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни) 0,00 500,00 40,00 540,00 0,0%
8 Годишњи закуп дечјег гроба 118,00 113,89 9,11 123,00 4,5%
II Годишња накнада за уређење и одржавање површина гробља
9 Накнада за гробницу I реда 3.526,00 3.412,04 272,96 3.685,00 4,5%
10 Накнада за гробницу II реда 2.350,00 2.274,07 181,93 2.456,00 4,5%
11 Накнада за гробницу III реда 1.762,00 1.704,63 136,37 1.841,00 4,5%
12 Накнада за гробницу IV реда 1.173,00 1.135,19 90,81 1.226,00 4,5%
13 Накнада за гробницу V реда 880,00 851,85 68,15 920,00 4,5%
14 Накнада за гроб 585,00 565,74 45,26 611,00 4,5%
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Р.бр. Назив – опис услуге Стара цена са 
ПДВ Нова цена без ПДВ Износ ПДВ Нова цена са 

ПДВ
Проценат 
повећања

15 Накнада за касету у колумбаријуму МК (1 урна) 202,00 195,37 15,63 211,00 4,5%
16 Накнада за касету у колумбаријуму ВК (2 урне) 405,00 391,67 31,33 423,00 4,5%
17 Накнада за касету у розаријуму МК (2 урне) 405,00 391,67 31,33 423,00 4,5%
18 Накнада за касету у розаријуму МК (3 урне) 611,00 590,74 47,26 638,00 4,5%
19 Накнада за касету у розаријуму ВК (4 урне) 816,00 789,81 63,19 853,00 4,5%
20 Накнада за касету у розаријуму ВК (6 урне) 1.283,00 1.241,67 99,33 1.341,00 4,5%
21 Накнада за дечији гроб 292,00 282,41 22,59 305,00 4,5%
III Сахрањивање
22 Сахрањивање у нов гроб 7.475,00 7.232,41 578,59 7.811,00 4,5%
23 Сахрањивање у постојећи гроб 14.295,00 13.831,48 1.106,52 14.938,00 4,5%
24 Сахрањивање на Јеврејском гробљу 8.884,00 8.596,30 687,70 9.284,00 4,5%
25 Спремање умрлог 2.683,00 2.596,30 207,70 2.804,00 4,5%
IV Кремирање
26 Кремирање посмртних остатака 12.573,00 12.165,74 973,26 13.139,00 4,5%
27 Кремирање безимене (мртворођене деце) 3.190,00 3.087,04 246,96 3.334,00 4,5%
V Смештај урне
28 Смештај прве урне у касету 2.269,00 2.195,37 175,63 2.371,00 4,5%
29 Смештај друге урне у касету 2.723,00 2.635,19 210,81 2.846,00 4,5%
30 Смештај треће урне у касету 3.178,00 3.075,00 246,00 3.321,00 4,5%
31 Смештај четврте урне у касету 3.631,00 3.512,96 281,04 3.794,00 4,5%
32 Смештај урне у гроб или гробницу V реда 4.213,00 4.076,85 326,15 4.403,00 4,5%
33 Расипање пепела у Врту сећања 1.511,00 1.462,03 116,96 1.579,00 4,5%
VI Ексхумација 
34 Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почивања 5.371,00 5.197,22 415,78 5.613,00 4,5%
35 Ексхумација урне из касете 2.269,00 2.195,37 175,63 2.371,00 4,5%
36 Ексхумација урне из гроба или гробнице V реда 4.213,00 4.076,85 326,15 4.403,00 4,5%
37 Ексхумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго 6.156,00 5.956,48 476,52 6.433,00 4,5%
38 Ексхумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране 11.715,00 11.335,19 906,81 12.242,00 4,5%

39 Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 10 година по-
чивања 5.371,00 5.197,22 415,78 5.613,00 4,5%

VIII Транспортне услуге
40 Пренос умрлог у оквиру гробља 1.030,00 996,30 79,70 1.076,00 4,5%
41 Пренос умрлог од болнице до мртвачнице 638,00 617,59 49,41 667,00 4,5%
42 Пренос умрлог од стана / мртвачнице до гробља 1.277,00 1.235,19 98,81 1.334,00 4,5%
43 Пренос умрлог са гробља на гробље 1.661,00 1.607,41 128,59 1.736,00 4,5%
44 Утовар - истовар 1.354,00 1.310,19 104,81 1.415,00 4,5%
IX Остале услуге
45 Коришћење простора за испраћај за сахрану 941,00 910,19 72,81 983,00 4,5%
46 Коришћење простора за испраћај за кремацију 1.895,00 1.833,33 146,67 1.980,00 4,5%
47 Коришћење хладњаче за 24 часа 1.054,00 1.019,44 81,56 1.101,00 4,5%
48 Затварање лименог улошка 2.270,00 2.196,30 175,70 2.372,00 4,5%
49 Испис и затварање урне 571,00 552,78 44,22 597,00 4,5%
50 Дорада погребне опреме 948,00 917,59 73,41 991,00 4,5%
51 Куцање металних слова 357,00 345,37 27,63 373,00 4,5%
52 Демонтажа и монтажа споменика од природног камена за сахрану 51.443,00 49.775,93 3.982,07 53.758,00 4,5%
53 Демонтажа и монтажа споменика од вештачког камена за сахрану 31.998,00 30.961,11 2.476,89 33.438,00 4,5%
54 Демонтажа и монтажа опсега или облоге за сахрану 4.223,00 4.086,11 326,89 4.413,00 4,5%
55 Демонтажа и монтажа облоге са поклопном плочом за сахрану 7.457,00 7.215,74 577,26 7.793,00 4,5%

1. Цене основних услуга повећавају се 4,5% у односу на ценовник објављен у „Службеном листу града Београда”, број 
6/10.

2. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
3. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
4. Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да важи ценовник ЈКП „Погребне услуге” објављен у „Службеном 

листу града Београда”, број 6/10 oд 23. марта 2010. године.
5. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у „Службеном листу града Београда” по добијеноj сагласности од 

Оснивача, а примењује се наредног дана од дана објављивања.

Јавно комунално предузеће „Погребне услуге”
Број 1-9, 18. фебруара 2011. године

Председник 
Светлана Кривокапић, с. р.
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Градоначелник града Београда, 23. марта 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда” бр. 9/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” НА ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” из Београда на ценовник осталих услуга, који је 
донео Управни одбор под бројем 1/10, на седници одржаној 18. фебруара 2011. године.

2. Ово решење и ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од 
дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-1250/11-Г, 23. марта 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС‘”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 –исправка и 123/07 ), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98 ) и члана 47. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд Управни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на 
својој седници одржаној 18. фебруара 2011. године, донео је

ЦЕНОВНИК
ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД

РБ Назив - опис услуге Стара цена са 
ПДВ

Нова цена 
без ПДВ Износ ПДВ Нова цена са 

ПДВ Проценат повећања

I Годишњи закуп гробница
1 Закуп гробнице I реда (12 места у гробници) 3.200,00  3.407,41  272,59 3.680,00 15%
2 Закуп гробнице II реда (8 места у гробници) 2.132,00  2.270,37  181,63 2.452,00 15%
3 Закуп гробнице III реда (6 места у гробници) 1.600,00  1.703,70  136,30 1.840,00 15%
4 Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници) 1.065,00  1.134,26  90,74 1.225,00 15%
5 Закуп гробнице V реда (3 места у гробници) 798,00  850,00  68,00 918,00 15%
II Сахрањивање у гробнице
6 Сахрањивање у гробницу V реда 14.405,00  15.338,89  1.227,11 16.566,00 15%
7 Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улазом одозго 6.471,00  6.890,74  551,26 7.442,00 15%
8 Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улазом са стране 11.285,00  12.016,67  961,33 12.978,00 15%
9 Сахрањивање медицинског отпада 849,00  903,70  72,30 976,00 15%
III Смештај урне у гробнице
10 Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз одозго 6.853,00  7.297,22  583,78 7.881,00 15%
11 Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз са стране 13.041,00  13.886,11 1.110,89 14.997,00 15%
IV Ексхумација 
12 Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почивања 13.677,00  14.563,89 1.165,11 15.729,00 15%
13 Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почивања 19.150,00  20.390,74 1.631,26 22.022,00 15%
14 Ексхумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почивања 24.623,00  26.218,52 2.097,48 28.316,00 15%

15 Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања са вађењем из 
лименог улошка 24.623,00  26.218,52 2.097,48 28.316,00 15%

16 Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања без вађења из 
лименог улошка 19.150,00  20.390,74 1.631,26 22.022,00 15%

17 Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почивања са вађењем 
из лименог улошка 13.677,00  14.563,89 1.165,11 15.729,00 15%

18 Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почивања 13.677,00  14.563,89 1.165,11 15.729,00 15%
19 Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почивања 19.150,00  20.390,74 1.631,26 22.022,00 15%
20 Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почивања 24.623,00  26.218,52 2.097,48 28.316,00 15%

21 Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања са 
вађењем из лименог улошка 24.623,00  26.218,52 2.097,48 28.316,00 15%

22 Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања без 
вађења из лименог улошка 19.150,00  20.390,74 1.631,26 22.022,00 15%

23 Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почивања са 
вађењем из лименог улошка 13.677,00  14.563,89 1.165,11 15.729,00 15%

24 Дезинфекција гроба/ гробнице V реда после 10 година или гробнице после 25 
година почивања 6.963,00  7.413,89  593,11 8.007,00 15%

25 Дезинфекција гроба/ гробнице V реда до 10 година или гробнице после 25 
година почивања 13.291,00  14.152,78 1.132,22 15.285,00 15%

26 Припрема гроба или гробнице V реда за ексхумацију 12.210,00  13.000,93 1.040,07 14.041,00 15%
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27 Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго за ексхумацију 6.471,00  6.890,74  551,26 7.442,00 15%
28 Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране за ексхумацију 11.285,00  12.016,67  961,33 12.978,00 15%
V Накнаде за радове у кругу гробља од стране занатских радњи
29 Накнада за монтажу споменика од вештачког камена 1.019,00  1.085,19  86,81 1.172,00 15%
30 Накнада за монтажу споменика од мермера 2.295,00  2.443,52  195,48 2.639,00 15%
31 Накнада за монтажу споменика од гранита 2.806,00  2.987,96  239,04 3.227,00 15%
32 Накнада за израду облоге од мермера 2.806,00  2.987,96  239,04 3.227,00 15%
33 Накнада за израду облоге од гранита 3.059,00  3.257,41  260,59 3.518,00 15%
34 Накнада за израду патоса за гроб 1.019,00  1.085,19  86,81 1.172,00 15%
35 Накнада за израду патоса за гробницу 3.059,00  3.257,41  260,59 3.518,00 15%
36 Накнада за израду терацо опсега 1.274,00  1.356,48  108,52 1.465,00 15%
37 Накнада за реконструкцију гробнице 3.825,00  4.073,15  325,85 4.399,00 15%
38 Накнада за реконструкцију гроба 1.274,00  1.356,48  108,52 1.465,00 15%
39 Накнада за клесање слова 637,00  678,70  54,30 733,00 15%
40 Накнада за монтажу по сваком објекту 2.040,00  2.172,22  173,78 2.346,00 15%
VI Посебне транспортне услуге
41 Додатни превоз због верских обичаја 2.874,00  3.060,19  244,81 3.305,00 15%
42 Сат чекања возила 241,00  256,48  20,52 277,00 15%
43 Преузимање медицинског отпада по доласку 936,00  996,30  79,70 1.076,00 15%
VII Друге услуге
44 Монтирање новог надгробног знака 726,00  773,15  61,85 835,00 15%
45 Изнајмљивање металног држача венаца за 30 дана 2.109,00  2.245,37  179,63 2.425,00 15%
46 Паљење кандила до 40 дана 2.318,00  2.468,52  197,48 2.666,00 15%
47 Паљење кандила до 30 дана 1.779,00  1.894,44  151,56 2.046,00 15%
48 Паљење кандила 4 пута месечно 536,00  570,37  45,63 616,00 15%
49 Чишћење и прање гробнице 4 пута месечно 869,00  925,00  74,00 999,00 15%
50 Израда плаката (по комаду) 107,00  104,24  18,76 123,00 15%
51 Израда фотографије за плакату 510,00  497,46  89,54 587,00 15%
52 Пластифицирање по комаду 168,00  163,56  29,44 193,00 15%
53 Израда армирано бетонског прстена око гробног места на отвореним гробљима 5.326,00  5.190,68  934,32 6.125,00 15%
54 Израда хумке са сејањем траве по захтеву странке 2.381,00  2.535,19  202,81 2.738,00 15%
55 Израда платформе за нове сахране у гробницу IV реда 4.980,00  4.853,39  873,61 5.727,00 15%

56 Демонтажа и монтажа поклопне плоче приликом прве сахране у гробницу V 
реда 5.288,00  5.630,56  450,44 6.081,00 15%

1. Цене осталих услуга повећавају се 15% у односу на ценовник објављен у „Службеном листу града Београда”, број 6/10.
2. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
3. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
4. Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник ЈКП „Погребне услуге” објављен у „Службеном 

листу града Београда”, број 6/10 oд 23. марта 2010. године.
5. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у „Службеном листу града Београда” по добијеноj сагласности од 

оснивача, а примењује се наредног дана од дана објављивања.
Јавно комунално предузеће „Погребне услуге”

Број 1-10, 18. фебруара 2011. године
Председник

Светлана Кривокапић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и 
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 

„ОЧАГА”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на жи-

вотну средину Плана детаљне регулације Спортско-рекре-
ативног центра „Очага”, градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: плана).

2. Израда плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одрећено у поступку спровођења јав-
них набавки, на основу Одлуке о изради плана детаљне 
регулације Спортско-рекреативног центра „Очага”, градска 
општина Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 
33/10).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је 
комплекс СРЦ „Очага”, са везама инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже.

4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање 
планских услова за решавање имовинско-правних односа, 
припрему и комунално опремање градског грађевинског 
земљишта ради привођења земљишта планираној намени.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
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развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације Спортско рекреа-
тивног центра „Очага”, градска општина Лазаревац („Служ-
бени лист града Београда”, број 33/10).

За носиоца израде плана биће одрећено предузеће у 
поступку спровођења јавних набавки. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће Предузеће за произ-
водњу, прераду и транспорт угла РБ „Колубара” д.о.о., Ла-
заревац.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-53/11 од 10. фебруара 
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило 
– Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић-Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило–Београд”, у свом акту бр.51/143 од 4. 
марта 2011. године и Секретаријат за заштиту животне 
средине у свом акту бр.501.3-65/2011-V-04 од 9. марта 2011. 
године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заштиту 
природе Србије, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно 
здравље нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину 
решења о неприступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-53/11 15. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-53/11, 15. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, 
КРУЖНИ ПУТ, КУМОДРАШКЕ И ДАРВИНОВЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације подручја између ули-
ца Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашке и Дарвинове, 
градска општина Вождовац (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације подручја између ули-
ца Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашке и Дарвинове, 
градска општина Вождовац део је документације која се 
прилаже уз план.
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5. Израда извештаја о стратешкој процени биће повере-
на предузећу „PC Art”, Београд, Страхињића бана бр. 66а, 
које ће дефинисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, ду-
жан је да исти изради у року од 12 (дванаест) месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне ре-
гулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни 
пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска општина Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, број 24/10).

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину Плана детаљне регулације под-
ручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Кумод-
рашке и Дарвинове, градска општина Вождовац обезбедиће 
предузеће „JИНПРОС”, Београд, Књегиње Зорке бр. 96

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације подручја између 
улица Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашке и Дарви-
нове, Градска општина Вождовац („Службени лист града 
Београда”, број. 24/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни 
пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска општина Вождовац 
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких 
процена на нижим хијерархијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-42/11 од 3. фебруара 2011. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању стра-
тешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне 

регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни 
пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска општина Вождо-
вац Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за 
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило 
– Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту 
бр 501.3-43/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, ЈКП 
„Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/82 од 11. фебруара 
2011. године и ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у 
свом акту бр. 4599 I4-2-213 oд 11.02.2011. године дали су по-
зитивно мишљење на Предлог решења о приступању стра-
тешкој процени утицаја на животну средину предметног 
плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за заш-
титу здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили пред-
метна мишљења у законском року, те се сходно члану 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да не-
мају примедбе на предложену садржину решења о присту-
пању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-42/2011 16. март 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-42/2011, 16. марта 2011. године.

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НОВА ДУНАВСКА ОД 
ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА ДО ПУТА ЗА АДУ ХУЈУ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице Нова 
Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују, градска 
општина Палилула (у даљем тексту: план).

2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Пал-
мотићева бр. 30, приступиће изради Концепта и Нацрта 
плана из члана 1. овог Решења, на основу Одлуке о изради 
плана детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од 
Панчевачког моста до пута за Аду Хују, градска општина 
Палилула („Службени лист града Београда”, број 24/10).

3. Границом плана обухваћен је коридор саобраћајнице 
Нова Дунавска, дужине око 2.000 m, ширине око 60 m, до 
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границе Одлуке о изради плана детаљне регулације спољне 
магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута 
до приступног пута за ТС, са мостом преко Дунава и лока-
цијом ТС „Београд 20” („Службени лист града Београда”, 
број 20/09), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 12 ha.

4. Циљ израде плана је стварање планског основа за 
привођење простора планираној намени, у складу са одред-
бама Генералног плана Београда 2021. године („Службени 
лист града Београда”. бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације саобраћајнице 
Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују, 
градска општина Палилула („Службени лист града Београ-
да”, број 24/10).

За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду 
плана обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-43/11 од 3. фебруара 2011. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр 51/120 од 23. 
фебруара 2011. године, Секретаријат за заштиту животне 
средине у свом акту бр. 501.3-54/2011-V-04 oд 4. марта 2011. 
године и Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 
026-411/2 од 18. фебруара 2011. године, дали су позитивно 
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, Градски завод 
за заштиту здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан 

Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили 
предметна мишљења у законском року, те се сходно члану 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр.135/04, 88/10), сматра да 
немају примедбе на предложену садржину решења о непри-
ступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-43/11 16. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-43/11, 16. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ 

ШУШЊАРИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације за регулисање водот-
ока реке Шушњарице, градска општина Лазаревац (у даљем 
тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одрећено у поступку спровођења јавних 
набавки, на основу Одлуке о изради плана детаљне регу-
лације за регулисање водотока реке Шушњарице, градска 
општина Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 
33/10).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
градског насеља Лазаревац, водоток реке Шушњарице, са 
везама инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже.

4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање 
планских услова за регулацију водотока реке Шушњарице, 
решавање имовинско-правних односа и припрему и кому-
нално опремање градског грађевинског земљишта.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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7. Ово Решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације за регулисање 
водотока реке Шушњарице, градска општина Лазаревац. 
(„Службени лист града Београда”, број 33/10).

За носиоца израде плана биће одређено предузеће у 
поступку спровођења јавних набавки. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће градска општина Ла-
заревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.57-10/11 од 10. фебруара 
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – 
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд” у свом акту бр. VII/3 51/146 
од 28. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту 
животне средине у свом акту бр. 501.3-61/2011-V-04 од 9. 
марта 2011. године, дали су позитивно мишљење на Пред-
лог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

Институ за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заштиту 
природе Србије, Градски завод за јавно здравље и ЈКП „Бео-
градводе” нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те се сходно члану 11. Закона о стартешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену 
садржину решења о неприступању изради стратешке про-
цене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-57/11 16. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-57/11, 16. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ВОДОТОКА СТУБИЧ-
КЕ РЕКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације за регулисање во-
дотока Стубичке реке, градска општина Лазаревац (у даљем 
тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одрећено у поступку спровођења јавних 
набавки, на основу Одлуке о изради плана детаљне регула-
ције водотока Стубичке реке, градска општина Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, број 33/10).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
градског насеља Лазаревац, водоток Стубичке реке, са веза-
ма инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање 
планских услова за регулацију водотока Стубичке реке, ре-
шавање имовинско-правних односа и припрему и комунал-
но опремање градског грађевинског земљишта.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације водотока Стубичке 
реке, градска општина Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, број 33/10).

За носиоца израде плана биће одређено предузеће у 
поступку спровођења јавних набавки. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће градска општина Ла-
заревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
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88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-58/11 од 10. фебруара 
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – 
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд” у свом акту бр.51/149 од 4. 
марта 2001. године и Секретаријат за заштиту животне сре-
дине у свом акту бр. 501.3-64/2011-V-04 од 9. марта 2011. 
године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заштиту 
природе Србије, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно 
здравље, нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену 
садржину решења о неприступању изради стратешке про-
цене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-58/11 дана 16. 
марта 2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-58/11, 16. марта 2011. године
Секретар

Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ДЕЛА ПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ (РАДНА 
ЗОНА II) У ЛАЗАРЕВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗА-

РЕВАЦ

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације дела привредно-послов-
не зоне (радна зона II) у Лазаревцу, градска општина Лаза-
ревац (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Плана детаљне регулације дела привредно-пословне 
зоне (радна зона II) у Лазаревцу, градска општина Лазаре-
вац део је документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени биће повере-
на предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења 
јавних набавки и које ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти изради у року од 12 (дванаест) месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регула-
ције дела привредно-пословне зоне (радна зона II) у Лаза-
ревцу, градска општина Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, број 33/10).

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће Предузеће за производњу, прераду и транспорт угла 
РБ „Колубара” д.о.о, Лазаревац, Светог Саве бр. 1.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинте-
ресованим органима и организацијама које имају интерес у 
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и чл. 53. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације дела привредно-
пословне зоне (радна зона II) у Лазаревцу, градска општина 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 33 /10).
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове у поступку доношења овог ре-
шења, имајући у виду територију плана, планиране наме-
не, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину, утврдио је да предметни план предста-
вља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и 
подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну 
средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације дела привредно-пословне зоне (радна зона II) у 
Лазаревцу, градска општина Лазаревац садржаће елементе 
из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), осим смерница за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима.

Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз 
дописе IX-03 бр. 350.14-59/11 од 11. фебруара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције дела привредно-пословне зоне (радна зона II) у Лазаре-
вцу, градска општина Лазаревац Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Град-
ском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленило–Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Завод за заштиту природе Србије у свом акту бр. 026-
484/2 од 2. марта 2011. године, ЈКП „Зеленило – Београд” у 
свом акту бр. 51/147 од 4. марта 2011. године и Секретаријат 
за заштиту животне средине у свом акту бр. 501.3-68/2011-
V-04 од 9. марта 2011. године, дали су позитивно мишљење 
на Предлог решења о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут“, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈВП „Бео-
градводе” и Градски завод за јавно здравље нису доставили 
предметна мишљења у законском року, те сходно члану 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 88/10), сматра да не-
мају примедбе на предложену садржину решења о присту-
пању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-59/2011 16. марта 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-59/2011, 16. марта 2011. године.

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИ-
НЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
КРАЉА ПЕТРА I, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ И КНЕЗА 
СИМЕ МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ 

ГРАД

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину Измена и допуна плана детаљне регулације 
просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: 
Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза Симе Марковића, 
градска општина Стари град (Измена и допуна плана).

2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмо-
тићева бр. 30, приступиће изради Концепта и Нацрта Измена 
и допуна плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о 
изради Измена и допуна плана детаљне регулације просторне 
целине Косанчићев венац, блок између улица: Краља Петра I, 
Косанчићев венац и Кнеза Симе Марковића, градска општи-
на Стари град („Службени лист града Београда”, број 24/10).

3. Границом Измена и допуна плана детаљне регулације 
обухваћен је део територије градске општине Стари град 
између улица: Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза 
Симе Марковића, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 0,6 ha.

4. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регу-
лације је преиспитивање планираних решења из Плана 
детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац 
(„Службени лист града Београда”, број 37/07) у складу са ус-
ловљеностима дефинисаним Генералним планом Београда 
2021 („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 
и 63/09), стварање планских услова за доградњу постојећег 
и изградњу новог објекта на парцели Патријаршије са одго-
варајућом инфраструктуром, у контексту насталих потреба 
СПЦ и целине заштићеног простора Косанчићевог венца.

5. У оквиру намене простора предметних Измена и до-
пуна плана нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је 
да Измена и допуна плана не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације измена 
и допуна плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметних Измена и допуна плана приступиће 

се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљ-
не регулације просторне целине Косанчићев венац, блок из-
међу улица: Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза Симе 
Марковића, градска општина Стари град („Службени лист 
града Београда”, број 24/10).
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За носиоца израде Измена и допуна плана одређен је ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Сред-
ства за израду плана обезбедиће се из буџета града Београда.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да 
предметна Измена и допуна плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-44/11 од 3. фебруара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заш-
титу животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд“, у свом акту бр 51/118 од 23. 
фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне 
средине у свом акту бр. 501.3-53/2011-V-04 oд 4. марта 2011. 
године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водо-
вод и канализацијa”, Градски завод за заштиту здравља, Инсти-
тут за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Бе-
оградводе” нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04, 
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину 
решења о неприступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-44/11 17. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-44/11, 17. марта 2011. године
Секретар

Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ПАРКА НА ЛОКАЦИЈИ СЕВЕРНО 
ОД ПЕТЉЕ „АЕРОДРОМ” НА АУТО-ПУТУ М1 ЗАГРЕБ 

– БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације привредног парка на 

локацији северно од петље „Аеродром” на ауто-путу М1 
Загреб – Београд, градска општина Сурчин (у даљем тексту: 
план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације привредног парка на лока-
цији северно од петље „Аеродром” на аутопуту М1 Загреб 
– Београд, градска општина Сурчин, део је документације 
која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени биће повере-
на Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод 
Београда” које ће дефинисати методологију и састав струч-
ног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 12 (дванаест) месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регула-
ције привредног парка на локацији северно од петље „Аеро-
дром” на ауто-путу М1 Загреб – Београд, градска општина 
Сурчин („Службени лист града Београда”, број 24/10).

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину плана детаљне регулације при-
вредног парка на локацији северно од петље „Аеродром” 
на аутопуту М1 Загреб – Београд, градска општина Сурчин 
обезбедиће предузеће „Fenix developments” д.о.о, Београд, 
Милентија Поповића бр. 7/Б.
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6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације привредног парка 
на локацији северно од петље „Аеродром” на аутопуту М1 
Загреб – Београд, градска општина Сурчин („Службени 
лист града Београда”, број 24/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације привредног парка на локацији северно од пе-
тље „Аеродром” на ауто-путу М1 Загреб – Београд, градска 
општина Сурчин садржаће елементе из члана 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница 
за израду стратешких процена на нижим хијерархијским 
нивоима.

Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), уз 
дописе IX-03 бр. 350.14-46/11 од 4. фебруара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину плана детаљне ре-
гулације привредног парка на локацији северно од петље 
„Аеродром3 на ауто-путу М1 Загреб – Београд, градска 
општина Сурчин Секретаријату за заштиту животне сре-
дине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу 
за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту 
бр 501.3-52/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, Завод 
за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-412/2 од 23. 
фебруара 2011. године, ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту 
бр. 51/121 од 23. фебруара 2011. године и ЈКП „Београдски 
водовод и канализацијa” у свом акту бр. 5507/1 I4-2-246 oд 
22. фебруара 2011. године дали су позитивно мишљење на 

Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја 
на животну средину предметног плана.

Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” 
нису доставили предметна мишљења у законском року, те 
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину 
решења о приступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-46/2011 17. марта 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-46/2011, 17. марта 2011. године.

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИ-
ВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕ-

МУНУ И СУРЧИНУ

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Измена и допуна плана детаљне регулације за 
подручје привредне зоне Aуто-пут, градске општине Нови 
Београд, Земун и Сурчин (у даљем тексту: измена и допуна 
плана).

2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Пал-
мотићева бр. 30, приступиће изради Концепта и Нацрта 
Измена и допуна плана из чл. 1. овог решења, на основу Од-
луке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за 
подручје привредне зоне Aуто-пут, градске општине Нови 
Београд, Земун и Сурчин („Службени лист града Београда”, 
број 24/10).

3. Границом Измена и допуна плана детаљне регулације 
обухваћена је територија блокова 11 и 12, саобраћајна пе-
тља „НОВА” и околне саобраћајнице са везама саобраћајни-
ца и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мре-
же, површине око 100 ha.

4. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је преиспитивање планираних решења из Плана де-
таљне регулације детаљне регулације за подручје привред-
не зоне Aуто-пут, градске општине Нови Београд, Земун 
и Сурчин („Службени лист града Београда”, број 61/09) у 
складу са условљеностима дефинисаним Генералним пла-
ном Београда 2021 („Службени лист града Београда”, бр. 
27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), стварање планских основа за из-
градњу саобраћајнице на новим планираним позицијама и 
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пратеће комуналне инфраструктуре, преиспитивање пози-
ције саобраћајнице С XIIIa, саобраћајног решења петље 
„НОВА” као и урбанистичких показатеља и параметара у 
оквиру планираних комплекса.

5. У оквиру намене простора предметних измена и допу-
на плана нису планирани будући развојни пројекти одређе-
ни прописима којима се уређује процена утицаја на живот-
ну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да измена и допуна плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације измена 
и допуна плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметних измена и допуна плана приступиће 

се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана де-
таљне регулације за подручје привредне зоне Aуто-пут, 
градске општине Нови Београд, Земун и Сурчин („Службе-
ни лист града Београда”, број 24/10).

За носиоца израде Измена и допуна плана одређен је 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30. 
Средства за израду плана обезбедиће се из буџета града Бе-
ограда.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да 
предметна измена и допуна плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-47/11 од 4. фебруара 2011. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр 51/117 од 24. 
фебруара 2011. године, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зацијa”, у свом акту бр. 5514/1 I4-2-247 од 22. фебруара 2011. 
године и Секретаријат за заштиту животне средине у свом 
акту бр. 501.3-51/2011-V-04 oд 4. марта 2011. године дали су 
позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за 
заштиту здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили 
предметна мишљења у законском року, те се сходно чл. 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр.135/04, 88/10), сматра да немају 

примедбе на предложену садржину решења о непристу-
пању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-47/11 17. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-47/11, 17. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦЕ „СКАДАРЛИЈА”, ГРАДСКА 

ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације пијаце Скадарлија, 
градска општина Стари град (у даљем тексту: план).

2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Пал-
мотићева бр. 30., приступиће изради Концепта и Нацрта 
плана из члана 1. овог Решења, на основу Одлуке о изра-
ди плана детаљне регулације пијаце Скадарлија, градска 
општина Стари град („Службени лист града Београда”, број 
33/10).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је 
простор између улица Џорџа Вашингтона, Скадарске, 
Ђорђа Јовановића и Дринчићеве, са везама инфраструкту-
ре до постојеће, односно планиране мреже, укупне површи-
не око 1,35 hа.

4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспи-
тивање решења предвиђених Детаљним урбанистичким 
планом реконструкције блокова између улица Француске, 
Џорџа Вашингтона, Кнез Милетине и Ђуре Ђаковића 
(„Службени лист града Београда”, број 8/90), стварање 
планског основа за реализацију покретне пијаце на више-
наменском тргу, стационарног дела пијаце и гараже у под-
земном делу.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, 
утврдио је да план не представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину у 
смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10).
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7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације пијаце Скадарлија, 
градска општина Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број” 33/10).

За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду 
плана обезбедиће ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Ка-
рабиберовића бр. 3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-48/11 од 7. фебруара 2011. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр 51/129 од 24. 
фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне 
средине у свом акту бр. 501.3-49/2011-V-04 oд 4. марта 2011. 
године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, Завод за заш-
титу природе Србије, Градски завод за заштиту здравља, 
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у 
законском року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на пред-
ложену садржину решења о неприступању изради стратеш-
ке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-48/11 17. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-48/11, 17. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ЛА-

ЗАРЕВАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину измена и допуна Плана генералне регулације 
дела насеља Лазаревац („Службени лист града Београда”, 
број 06/08), градска општина Лазаревац (у даљем тексту: 
Измена и допуна плана генералне регулације).

2. Израда измена и допуна плана генералне регулације 
биће поверена предузећу које ће бити одрећено у поступку 
спровођења јавних набавки.

3. Границом измена и допуна плана генералне регула-
ције обухваћен је део насеља Лазаревац, са везама инфра-
структуре до постојеће , односно планиране мреже.

4. Циљ израде измена и допуна плана генералне регула-
ције је преиспитивање планираних решења саобраћајница 
и мреже комуналне инфраструктуре, стварање планских 
услова за решавање имовинско-правних односа, припрему 
и комунално опремање градског грађевинског земљишта 
ради привођења земљишта планираној намени.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 
дела насеља Лазаревац („Службени лист града Београда”, 
број 06/08), градска општина Лазаревац.

Израда Измена и допуна плана генералне регулације 
биће поверена предузећу које ће бити одрећено у поступку 
спровођења јавних набавки. Средства за израду измена 
и допуна плана генералне регулације обезбедиће градска 
општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева бр. 42.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).



31. март 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 8 – 15

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-51/11 од 10. фебруара 
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – 
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило–Београд” у свом акту бр.VII/3 51/169 од 
28. фебруара 2011.године, Завод за заштиту природе Ср-
бије у свом акту бр. 026-518/2 од 2. марта 2011. године и 
Секретаријат за заштиту животне средине у свом акту бр. 
501.3-75/2011-V-04 од 9. марта 2011.год. дали су позитивно 
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација” и ЈВП „Београдводе” нису доставили 
предметна мишљења у законском року, те се сходно члану 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да 
немају примедбе на предложену садржину решења о непри-
ступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-51/11 17. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-51/11, 17. март 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ УГРИНОВЦИ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације за насеље Угриновци, 
градска општина Земун (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, број 135/04).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за израду Стратешких процена на нижим 

хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на 
животну средину,

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања жи-
вотне средине укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска 
општина Земун део је документације која се прилаже уз план.

5. Израда плана генералне регулације биће поверена 
предузећу које ће бити одрећено у поступку спровођења 
јавних набавки, који ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти изради у року од 24 (двадесет четири) месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне ре-
гулације за насеље Угриновци, градска општина Земун.

Средства за израду плана генералне регулације обезбе-
диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града ЈП, Београд, Његошева бр. 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и 
члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана генералне регулације за насеље Угри-
новци, градска општина Земун („Службени лист града Бео-
града” број 33/10).
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући 
у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да 
су планирани будући развојни пројекти одређени прoпи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину, утврдио је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже оба-
вези стратешке процене утицаја на животну средину, у 
смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генерал-
не регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун 
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.61/11 од 11. фебруара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана генералне ре-
гулације за насеље Угриновци, градска општина Земун Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”, ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило–Београд“, у свом акту бр. VII/3 51/162 
од 28. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту 
животне средине, у свом акту бр. 501.3-76/2011-V-04 од 9. 
марта 2011. године, дали су позитивно мишљење на Пред-
лог решења о приступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

Градски завод за јавно здравље, ЈВП „Београдводе”, Ин-
ститут за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” и Завод за заштиту 
природе Србије нису доставили предметно мишљење у за-
конском року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на пред-
ложену садржину решења о приступању изради стратешке 
процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-61/2011 17. марта 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-61/2011, 17. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ ЗА КОМ-
ПЛЕКС „DEVIX” – ТАМНАВСКА ОКРЕТНИЦА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације дела насеља Вели-
ки Црљени за комплекс „DEVIX” – Тамнавска окретница, 
градска општина Лазаревац (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Плана детаљне регулације дела насеља Велики Црље-
ни за комплекс „DEVIX” – Тамнавска окретница, градска 
општина Лазаревац део је документације која се прилаже уз 
план.
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5. Израда извештаја о стратешкој процени биће повере-
на предузећу „D.A. STUDIO” из Лазаревца, Симе Ровињског 
бр. 14, које ће дефинисати методологију и састав стручног 
тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
насеља Велики Црљени за комплекс „DEVIX” – Тамнавска 
окретница, Градска општина Лазаревац („Службени лист 
града Београда”, број 33/10).

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину Плана детаљне регулације дела 
насеља Велики Црљени за комплекс „DEVIX” – Тамнав-
ска окретница, градска општина Лазаревац, обезбедиће 
„DEVIX” d.o.o, Лазаревац, Димитрија Туцовића бр. 30.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације дела насеља Вели-
ки Црљени за комплекс „DEVIX” – Тамнавска окретница, 
Градска општина Лазаревац („Службени лист града Београ-
да” број 33/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5. 
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљ-
не регулације дела насеља Велики Црљени за комплекс 
„DEVIX” – Тамнавска окретница, градска општина Лазаре-
вац садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду 
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-62/11 од 31. јануара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације дела насеља Велики Црљени за комплекс „DEVIX” 
– Тамнавска окретница, градска општина Лазаревац Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту 
бр 501.3-33/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, Завод 
за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-340/2 од 17. 
фебруара 2011. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом 
акту бр. 51/69 од 11. фебруара 2011. године дали су позитив-
но мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, Градски завод 
за заштиту здравља, Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили 
предметна мишљења у законском року, те се сходно чл. 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да не-
мају примедбе на предложену садржину решења о присту-
пању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-62/2011 17. марта 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-62/2011, 17. марта 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋА-
ВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ЛОКАЦИЈИ УЗ РЕКУ КО-

ЛУБАРУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колу-
бару, градска општина Обреновац (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 
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3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колуба-
ру, градска општина Обреновац део је документације која 
се прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистичком заводу Београда”, Београд Палмотићева 
30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 14 (четр-
наест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 14 (четрнаест) месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регула-
ције за изградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода на локацији уз реку Колубару, градска општина Обре-
новац („Службени лист града Београда”, број 46/10).

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће ЈП за заштиту и унапређење животне сре-
дине општине Обреновац, Краља Александра Првог 86.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације за изградњу по-
стројења за пречишћавање отпадних вода на локацији уз 
реку Колубару, градска општина Обреновац („Службени 
лист града Београда”, број 46/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације за изградњу постројења за пречишћавање от-
падних вода на локацији уз реку Колубару, градска општи-
на Обреновац садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за изра-
ду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-69/11 од 11. фебруара 2011. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању стра-
тешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за изградњу постројења за пречишћавање от-
падних вода на локацији уз реку Колубару, градска општи-
на Обреновац Секретаријату за заштиту животне средине, 
Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јав-
но здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП 
„Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Завод за заштиту природе Србије у свом акту бр. 026-
494/2 од 25. фебруара 2011. године, ЈКП „Зеленило – Бео-
град” у свом акту бр. 51/157 од 4. марта 2011. године, Се-
кретаријат за заштиту животне средине у свом акту бр. 
501.3-71/2011-V-04 од 09.03.2011.год. и ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” у свом акту бр. 6904 I4-2-330 од 2. 
марта 2011. године, дали су позитивно мишљење на Пред-
лог решења о приступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здравље 
нису доставили предметна мишљења у законском року, те 
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину 
решења о приступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.
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Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-69/2011 18. марта 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-69/2011, 18. марта 2011. године
Секретар

Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИШЊИЧКЕ БАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИ-
ЦА: СЛАНАЧКИ ПУТ И ДРВАРСКЕ ЧЕСМЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације дела Вишњичке 
бање између улица: Сланачки пут и Дрварске чесме, градска 
општина Палилула (у даљем тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се Центру 
за планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захум-
ска који ће приступити изради Концепта и Нацрта плана 
из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: 
Сланачки пут и Дрварске чесме, градска општина Палилула 
(„Службени лист града Београда”, број 46/10).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
територије градске општине Палилула између улица Сла-
начки пут и Дрварске чесме, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће.

4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 
земљишта јавне намене, стварање планских могућности 
за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета 
техничке инфраструктуре за постојећу и планирану из-
градњу, очување и побољшање услова животне средине.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке 

о изради плана детаљне регулације дела Вишњичке бање из-
међу улица: Сланачки пут и Дрварске чесме, градска општина 
Палилула („Службени лист града Београда”, број 46/10).

За носиоца израде плана одређен је Центар за планирање 
урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захумска. Средства за 
израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „VM 
INVEST”, д.о.о. из Београда, Вишњички венац 3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-70/11 од 14. фебруара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заш-
титу животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд” у свом акту бр. VII/3 51/159 
од 28. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту 
животне средине у свом акту бр. 501.3-74/2011-V-04 од 9. 
марта 2011. године дали су позитивно мишљење на Пред-
лог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈВП „Београдводе”, Завод за заштиту природе Србије, Градски 
завод за јавно здравље и ЈКП „Београдски водовод и кана-
лизација” нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину 
решења о неприступању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-70/11 18. марта 
2011. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-70/11, 18. марта 2011. године
Секретар

Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. 
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛА-
НА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 51 – I ФАЗА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну 
средину измена и допуна Плана детаљне регулације дела 
блока 51-I фаза, градска општина Нови Београд (у даљем 
тексту: план).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 
51-I фаза, градска општина Нови Београд део је документа-
ције која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени биће повере-
на предузећу „Markom Project Line” d.o.o, из Београда, Господа-
ра Вучића бр.180 и које ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, ду-
жан је да исти изради у року од 6 (шест) месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради измена и допуна Плана 
детаљне регулације дела блока 51-I фаза, градска општи-
на Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 
14/10).

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину измена и допуна Плана детаљ-
не регулације дела блока 51-I фаза, градска општина Нови 
Београд обезбедиће предузећа „Национал” а.д. „Пекабета” 
а.д., „Delta maxi” д.о.о. и „Imel – group” д.о.о, сви из Бео-
града.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регула-
ције дела блока 51-I фаза, градска општина Нови Београд 
(„Службени лист града Београда”, број 14/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна 
Плана детаљне регулације дела блока 51-I фаза, градска општи-
на Нови Београд садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду 
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-33/11 од 1. фебруара 2011. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину измена и допуна Пла-
на детаљне регулације дела блока 51-I фаза, градска општи-
на Нови Београд Секретаријату за заштиту животне среди-
не, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за 
јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило – Београд” у свом акту бр. 51/81 од 11. 
фебруара 2011. године, Секретаријат за заштиту животне 
средине у свом акту бр. 501.3-44/20011-V-04 од 16. фебруара 
2011. године и ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
у свом акту бр. 4596/1 I 4-2 – 212 од 22. фебруара 2011. го-
дине, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
приступању стратешкој процени утицаја на живтону среди-
ну предметног плана.

Институ за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
Завод за заштиту природе Србије, ЈВП „Београдводе” и 
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Градски завод за јавно здравље нису доставили предметна 
мишљења у законском року, те се сходно члану бр. 11 За-
кона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да не-
мају примедбе на предложену садржину решења о присту-
пању изради стратешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе под IX-03-350.14-33/2011 24. марта 
2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-33/2011, 24. марта 2011. године.

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 23. марта 2011. године, на основу члана 86. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10) и чл. 27. и 67. став 1. Статута градске општине 
Вождовац („Службени лист града Београда”, бр. 36/2010 – 
пречишћен текст) и члана 67. Пословника о раду Скупшти-
не градске општине Вождовац („Службени лист града Бео-
града”, број 46/I/08) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Вождовац („Служ-

бени лист града Београда”, број 25/10) у члану 14. став 1. 
речи: „стручна служба” замењују се речима: „стручне служ-
бе”, а у ставу 3. истог члана речи „стручна служба се об-
разује” замењују се речима : „стручне службе се образују”.

Члан 2. 
У члану 15. став 1. реч: „службе” замењује се речју: 

„служби”, а иза речи „одсеци” додаје се реч „кабинет”.

Члан 3.
У члану 18. став 1. иза прве алинеје додаје се нова али-

неја и гласи:
- Служба за информисање, протокол и кабинет”,

Члан 4.
Члан 19 мења се и гласи:
„Члан 19.
„Служба за скупштинске и заједничке послове обавља: 

стручне, организационе и административно-техничке по-
слове за Скупштину општине, председника општине, Веће 
општине и начелника Управе општине; припрема норма-
тивна акта која се односе на рад Скупштине и њених рад-
них тела, као и прописе из области локалне самоуправе који 
нису у делокругу других унутрашњих организационих једи-
ница Управе општине; припрема пречишћене текстове тих 
прописа и даје на објављивање; учествује у припреми сед-
ница и обради аката усвојених на седницама, чува изворна 
документа настала у раду тих органа и води евиденције о 
одржаним седницама; опслужује одборничке групе, рад-
на тела, комисије и савете; регулише статусна права изаб-
раних, именованих и постављених лица; обавља послове 
везане за спровођење избора; даје стручну помоћ у вези са 
пословима који се односе на непосредно учешће грађана у 
остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, 
збор грађана и референдум); обавља техничке и админи-
стративне послове везане за комуникацију између Управе 

општине и месних самоуправа, као и друге стручне и орга-
низационе послове из надлежности Скупштине општине и 
њених радних тела, Већа општине, председника општине, 
заштитника грађана и начелника Управе општине; врши 
послове пружања правне помоћи и давање усмених савета 
грађанима и друге послове у складу са прописима; врши 
послове који се односе на коришћење, одржавање зградa 
и просторија и обезбеђење других услова за рад органа 
општине и друге сервисне услуге; обавља возачко-курирс-
ке послове, организује и обједињује руковођење целокуп-
ним возним парком, води рачуна о техничкој исправности, 
редовном одржавању и сервисирању возила, води евиден-
ције о коришћењу возила, техничким прегледима возила, 
лекарским прегледима возача, утврђује предлог за расход 
и набавку возила; угоститељске услуге за сопствене потре-
бе и обезбеђивање других заједничких услова рада Упра-
ве општине и других заједничких послова као и стручне, 
техничке и административне послове за потребе месних 
заједница.” 

Члан 5.
Иза члана 19. додаје се нови члан 19а. и гласи:
„Члан 19а.
Служба за информисање, протокол и и кабинет оба-

вља: послове који се односе на комуникацију са медијима, 
припрему информативних и аналитичких материјала о 
информисању у општини, припрему одговарајућих публи-
кација за потребе општине, организовање конференција 
за новинаре свих врста медија, контакте са редакцијама 
средстава јавног информисања, припрему званичних сао-
пштења за јавност, дневно припрема вести и фотографије 
за сајт општине, организује и спроводи програмску кон-
цепцију билтена „Вождовачке новине”, координира рад 
редакције, усмерава рад новинара и сарадника, редигује 
припремљене текстове, осмишљава и спроводи послове 
маркетинга везане за билтен; послове протокола; стручне, 
оперативне,организационе и административно-техничке 
послове за потребе председника општине и заменика пред-
седника општине који се односе на: непосредно изврша-
вање и старање о извршавању политике извршне власти 
општине; сазивање, припремање и одржавање колегијума и 
састанака председника и заменика председника; припрему 
материјала и програма рада председника и заменика пред-
седника; евидентирање и праћење извршавања донетих 
аката, и друге организационе и администравино-техничке 
послове за потребе председника и заменика председника; 
обавља стручне и административне послове у вези са сази-
вањем и одржавањем седница органа Хуманитарног фонда 
и реализацијом донетих аката; разматра представке, при-
тужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о 
томе обавештава грађане; пријем странака које се непосред-
но обраћају председнику и заменику председника општи-
не; врши стручне, организационе и административно-
техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења 
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председника и заменика председника Скупштине општине, 
који се односе на: представљање Скупштине општине у одно-
сима према правним и физичким лицима у земљи и иностран-
ству; координацију рада у сарадњи са градским општинама, 
градовима и општинама у Србији, окрузима и надлежним 
републичким органима; припрему за радне и друге састан-
ке председника и заменика председника Скупштине општи-
не; праћење активности на реализацији утврђених обавеза 
Скупштине општине; координирање активности на оствари-
вању јавности рада Скупштине општине; пријем странака које 
се непосредно обраћају председнику и заменику председника 
Скупштине општине; распоређивање аката и предмета који 
се односе на председника и заменика председника Скупшти-
не општине; сређивање документације везане за активности 
председника и заменика председника Скупштине општине.”

Члан 6.
Члан 27–32. бришу се.

Члан 7.
У члану 34. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Радом унутрашњих организационих јединица – 

одељењима и службама руководе руководиоци унутра-
шњих организационих јединица.

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у 
Управи општине распоређује начелник Управе општине.

Члан 8.
У члану 36. став 1. иза тачке 1. додаје се нова тачка 1a.” и 

гласи:
„1a Кабинетом – шеф кабинета”.

Члан 9.
У члану 51. речи: „најмање једном у шест месеци” за-

мењују се речима: „најмање једном годишње”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.

Начелник Управе општине, уз сагланост Већа општи-
не, донеће Правилник о изменама допунама Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе градске 
општине Вождовац у складу са овом одлуком, у року од 60 
дана од дана ступања исте на снагу.

Члан 11.
Шефови кабинета председника општине и председника 

скупштине општине и њихови заменици, координатори, 
главни и одговорни уредник билтена „Вождовачке новине” 
и његов заменик вршиће и даље те послове до распоређи-
вања у складу са Правилником из члана 10. ове одлуке.

Члан 12.
Овлашћује се Комисија за организацију и нормативна 

акта Скупштине општине да утврди пречишћен текст Од-
луке о Управи градске општине Вождовац и преда на обја-
вљивање исти.

Члан. 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-2/2011, 23. марта 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. марта 2011. године, на основу чл. 1–6, 8, 9. и 11. 
Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 и 63/06) и члана 
27. Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 36/10) доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИ-
МАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, 

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника 

у Скупштини градске општине Вождовац и платама изаб-
раних, именованих и постављених лица („Службени лист 
града Београда”, број 49/08 и 19/09) у члану 3. став 1. износ 
од „1.500,00 динара нето” замењује се износом од „2.500,00 
динара нето”. 

У истом члану у ставу 2. износ од „750,00 динара нето” 
замењује се износом од „1.000,00 динара нето”. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-4/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац, на седници одр-
жаној 23. марта 2011. године, на основу чл. 26. и 27. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05), донела је

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЖДО-

ВЦА

Члан 1.
Укида се Туристичка организација Вождовца са седиш-

тем у Београду, Устаничка 53, основана Одлуком Скупшти-
не градске општине Вождовац I број 30-2/10 од 26. априла 
2010. године, уписана у судски регистар јавних служби под 
бројем 5-1248-00, матични број 17795678, ПИБ 106736663, 
број рачуна 840-756641-05, због непостојања услова за оба-
вљање утврђених делатности.

Члан 2.
Даном доношења ове одлуке Туристичка организација 

Вождовца не може преузимати нове послове и обавезе, већ 
само послове везане за спровођење ликвидације, односно 
брисања из судског регистра: уновчење имовине, наплату 
потраживања, плаћање поверилаца и друге нужне послове.

Даном доношења ове одлуке запосленима у Туристичкој 
организацији Вождовца престаје радни однос, а директору 
и Управном одбору престаје мандат.

Члан 3.
Задужује се Драгослав Шолак из Београда, саветник 

председника градске општине Вождовац, да у року од 15 
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дана од дана ступања на снагу ове одлуке поднесе надлеж-
ном суду пријаву за брисање Туристичке организације 
Вождовца из судског регистра.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-9/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. марта 2011. године, на основу чл. 27. и 59. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београ-
да”, број 36/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ МР МИЛО-

ВАНА ТРИФУНОВИЋА

1. Утврђује се да је мр Миловану Трифуновићу, престала 
функција члана Већа градске општине Вождовац на стал-
ном раду, због поднете оставке на функцију члана Већа 23. 
марта 2011. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-5/2011, 23. марта 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. марта 2011. године, на основу чл. 27. и 59. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београ-
да”, број 36/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ 

1. Бира се Владо Секулић, економиста из Београда, за 
члана Већа градске општине Вождовац почев од 24. марта 
2011. године.

2. Мандат именованог траје до истека мандата Скупшти-
не градске општине Вождовац.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-6/2011, 23. марта 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 23. марта 2011. године, на основу чл. 41, 42. и 43. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, број 36/10) и чл. 45, 46. и 47. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ

1. У тачки 2. Решења о образовању Савета за пољопри-
вреду („Службени лист града Београда”, бр. 3/10, 4/10 и 
25/10) врши се следећа измена:

– разрешава се члан Савета Милан Радојичић, из реда 
грађана,

– бира се за члана Драгомир Митровић, из реда грађана.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-10/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 23. марта 2011. године, на основу чл. 41, 42. и 43. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, број 36/10) и чл. 45, 46. и 47. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

EНЕРГЕТИКУ, САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

1. У тачки 2. Решења о образовању Савета за енергетику, 
саобраћај и телекомуникације („Службени лист града Бео-
града”, бр. 3/10 и 4/10 ) врши се следећа измена:

– разрешава се члан Савета Живан Пантелић, из реда 
грађана,

– бира се за члана Милош Пантелић, из реда грађана.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београ-

да”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-11/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. март 2011 године, на основу чл. 41, 42. и 43. Ста-
тута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, број 36/10) и чл. 45, 46. и 47. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТ-

НОСТИ

1. У тачки 2. Решења о образовању Комисије за урба-
низам и комунално-стамбене делатности („Службени лист 
града Београда”, бр. 3/10 и 4/10) врши се следећа измена:

– Разрешава се члан Комисије Весна Костадиновић, из 
реда грађана,
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– бира се за члана Мирјана Недељковић, из реда грађана.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-12/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. марта 2011. године, на основу члана 27. Статута 
градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службе-
ни лист града Београда”, број 36/10) члана 23. Одлуке о из-
мени одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор Вождовац” 
(„Службени лист града Београда”, број 12/02 и члана 30. 
Статута ЈП Пословни простор „Вождовац”, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ВОЖДОВАЦ” ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

1. Констатује се да је Тања Ристивојевић, дипл.правник 
поднела оставку на дужност заменика директора Јавног 
предузећа „Пословни простор Вождовац”.

2. Именованој престаје дужност заменика директора Ја-
вног предузећа „Пословни простор Вождовац” са 23. мар-
том 2011. године због поднете оставке.

3. Права из радног односа именована ће остваривати у 
складу са законом и општим актима Јавног предузећа „По-
словни простор Вождовац”.

4. Именована ће извршити примопредају дужности са 
новоизабраним замеником директора предузећа у року од 
15 дана.

5. Решење о престанку дужности заменика директора 
уписује се у регистар привредних субјеката.

6. Решење објавити у „Службеном листу града Београ-
да”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-7/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. марта 2011. године, на основу члана 27. Статута 
градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службе-
ни лист града Београда”, број 36/10) члана 23. Одлуке о из-
мени Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор Вождовац” 
(„Службени лист града Београда” број 12/02) и члана 30. 
Статута ЈП „Пословни простор Вождовац”, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ“

1. Именује се Милован Трифуновић, магистар 
техничких наука, за заменика директора ЈП „Пословни 
простор Вождовац”, на период од четири године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-8/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржа-
ној 23. марта 2011. године, на основу члана 27. Статута град-
ске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 
36/10) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању и утврђивању подручја 
месних заједница на територији општине Вождовац, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БАЊИЦА, ГОРЊИ 
ВОЖДОВАЦ, ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА, ДОЊИ 
ВОЖДОВАЦ, АУТОКОМАНДА, ТЕШИЋА КУПАТИЛО, 
ПАШИНО БРДО, ВИНОГРАДИ, ШУМИЦЕ, ДУШАНО-
ВАЦ, МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ, СИВА СТЕНА, БРАЋЕ 
ЈЕРКОВИЋ, МИТРОВО БРДО, КУМОДРАЖ, КУМОД-
РАЖ I, КУМОДРАЖ II, ЈАЈИНЦИ, РАКОВИЦА, РИПАЊ 

И МЕДАКОВИЋ III

I. Мења се Решење о разрешењу и избору савета месних 
заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, 
Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино 
брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медако-
вић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумод-
раж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и 
Медаковић III, („Службени лист града Београда”, бр. 4/10, 
11/10, 31/10 и 36/10) у ставу 3. и то:

1. Месна заједница „Бањица”
– Уместо члана Савета Светлане Кецојевић – за члана 

Савета бира се Зоран Тодоровски 
12. Месна заједница „Сива стена”
– Уместо председника Савета Живорада Станојковића – 

за председника Савета бира се Миладин Гаврилоски.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-13/2011, 23. марта 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

ГРОЦКА

Општинско веће општине Гроцка на седници одржаној 
17. марта 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интере-
са („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 64. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда” бр. 42/2008 и 17/2010), 
поступајући по захтеву ЈКСП „Гроцка” број 554 од 15. марта 
2011. године за давање сагласности на Одлуку Управног од-
бора о повећању цена услуга број 550/4-2 од 14. марта 2011. 
године донело је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКСП „ГРОЦКА” О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УС-

ЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУНАВА

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП 
„Гроцка” број 550/4 -2 од 14. марта 2011. године о утврђи-
вању цена услуга превоза преко Дунава.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са од-
луком на коју се даје сагласност објавиће се у „Службеном 
листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38–2, 17. марта 2011. године

Председник
Милан Јанковић, с. р.
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Управни одбор ЈКСП „Гроцка” из Гроцке, на седници одр-
жаној 14. марта 2011. године, разматрајући Предлог за изме-
ну и допуну ценовника бр. 549 од 14. марта 2011. године , на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 31. Статута 
ЈКСП „Гроцка” број 666 од 1. априла 2002. године донео је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУ-

НАВА

1. Утврђује се ценовник услуга превоза преко Дунава:
Опис Цена са ПДВ-ом

Одрасла особа – путник-радник 150,00
Путник са бициклом (бициклиста) 200,00
Путник са мотор. бициклом 50 cm³ 250,00
Путник са мотор. бициклом 50-250 cm³ 300,00
Путник са мотор. бициклом 250-500 cm³ 350,00
Аутомобил 1.000,00
Аутомобилска приколица до 1000 kg носивости 400,00
Комби 1.200,00
Камион 1-5 t 1.800,00
Берач кукуруза 2.500,00
Кратки трактор 450,00
Дуги трактор 550,00
Комбајн 3.000,00

* Напомена: цене наведене у табели се односе на превоз 
у једном правцу

2. Цене наведене у ставу 1. ове одлуке утврђују се у циљу 
постизања економски исплативе цене.

3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Општинског већа општине Гроцка.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це-

новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” – Гроцка
Број 550/4-2, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с.р. 

Општинско веће општине Гроцка, на седници одржаној 
17. марта 2011. године, на основу члана 23. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 
42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 64. Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, 
бр. 42/2008 и 17/2010), поступајући по захтеву ЈКСП „Гроц-
ка” број 554 од 15. марта 2011. године за давање сагласности 
на Одлуку Управног одбора о повећању цена услуга број 
550/4 од 14. марта 2011. године донело је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКСП „ГРОЦКА”, О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУ-

НАЛНИХ УСЛУГА

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП 
„Гроцка” број 550/4-1 од 14. марта 2011. године о повећању 
цена комуналних услуга.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са од-
луком на коју се даје сагласност и ценовником објавиће се у 
„Службеном листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38–1, 17. марта 2011. године

Председник
Милан Јанковић, с. р.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” из Гроцке, на седници 
одржаној 14. марта 2011. године, разматрајући Предлог за 
измену и допуну ценовника бр. 549 од 14. марта 2011. го-
дине за повећање цене од 4,5%, на основу члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 
31. Статута ЈКСП „Гроцка” број 666 од 1. априла 2002. годи-
не донео је 

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

1. Повећава се цена комуналних услуга и то:
– услуга изношења смећа,
– пијачне услуге,
– погребне услуге.
2. Повећање цена врши се у износу од 4,5% у складу са 

растом цена на мало. 
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Општинског већа општине Гроцка.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це-

новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” – Гроцка
Број 550/4-1, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК ИЗНОШЕЊА СМЕЋА 

Цена са ПДВ-ом
Смеће домаћинства 473,00
Стамбени део по m2 4,99
Услужна делатност И категорија 32,32
II категорија 15,08
III категорија магацински простор 10,79

Јавно комунално-стамбено предузеће „Гроцка”
Број 550/5, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА Гроцка
Цена са ПДВ-ом

Закуп отворене тезге 852,00
Закуп затворене тезге 1.136,00
Закуп улич. места 1 m² 544,00
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Цена са ПДВ-ом
Површински закуп 2 m² 804,00
Пијачнина 1 m² 141,00
Продаја из возила –трактор са малом приколицом 219,00
Продаја из возила – трактор са великом приколицом и камион 436,00
Сточна пијаца – крупна стока по комаду 141,00
Сточна пијаца – свиње I овце по комаду 82,00
Сточна пијаца – прасићи по комаду 27,00
Закуп места за продају из возила на зеленој пијаци 6 m² 2.606,00
Закуп места за продају из возила на сточној пијаци 6 m² 1.367,00

Јавно комунално-стамбено предузеће „Гроцка”
Број 550/6, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

ВРЧИН
Продаја робе на тезги Цена са ПДВ-ом

Затворена тезга – закуп 1.314,00
Отворена тезга – закуп 983,00
Продаја робе из возила
комби 217,00
Камион до 4 t 325,00
Трактор са корпом 105,00
Камион преко 4 t 409,00
Продаја сира
Посуда до 10 kg 105,00
Пијачнина
Пијачнина 2 m2 152,00
Пијачнина 1 m2 76,00
Пијачнина - сточна пијаца
Свиње и овце 84,00
Прасићи и јагњићи 27,00
Сточна вага
крупна стока 86,00
Ситна стока 33,00

Јавно комунално-стамбено предузеће „Гроцка”
Број 550/7, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА УМЧАРИ
Продаја робе на тезги Цена са ПДВ-ом

Закуп отворене тезге 1.279,00
Закуп затворене тезге 1.711,00
Пијачнина 2 m² 224,00
Пијачнина 1 m² 111,00
Продаја из возила– трактор са корпом 105,00
Продаја из возила –комби 217,00
Камион до 4 тоне 325,00
Сир посуда 10 kg 105,00
Сточна пијаца – овце и свиње по комаду 84,00
Сточна пијаца – прасићи И јагњићи 27,00
Сточна вага крупна стока по комаду 86,00
Сточна вага ситна стока по комаду 33,00

Јавно комунално-стамбено предузеће „Гроцка”
Број 550/8, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Назив услуге Цена са 

ПДВ-ом
Резервација уредјеног празног гробног места 28.711,00
Сахрањивање са уредјењем хумке 6.458,00
Сахрањивање у гробницу 6.458,00
Уколико у гробници има воде или је неуредна 7.177,00
Есхумација са прописаним трошковима + 3 дневнице 43.064,00
Есхумација са прописаним трошковима из привремене гробнице + 
3 дневнице 21.527,00
Коришћење капеле 2.152,00
Коришћење колица од куће покојника 4.305,00
Коришћење колица из капеле 574,00
Коришћење кухиње 2.870,00
Коришћење грејалице у кухињи 1.434,00
Такса за изводјење радова 1.727,00
Подизање плоче – ризичне код сахрана 5.024,00
Одржавање гробног места и закуп 716,00
Одржавање и закуп гробнице 1.434,00
Уредјење гробног места по захтеву 716,00
Болеч 656,00

Јавно комунално-стамбено предузеће „Гроцка”
Број 550/10, 14. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 25. марта 2011. године, на основу члана 18. став 1. та-
чка 9. и члана 69. став 2. Статута градске општине Сурчин 
(,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и члана 
71. став 2. тачка 5. Пословника Скупштине градске општи-
не Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 9 /09, 20/10 
и 32/10), донела је

ОДЛУКУ*
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

ПРОЈЕКАТА

Члан 1.

Градска општина Сурчин задужиће се за финансирање 
капиталних инвестиционих пројеката у укупном износу од 

110.000.000,00 динара, са девизном клаузулом, и то за:
– изградњу канализације у Сурчину – 60.000.000,00 ди-

нара;
– завршетак Дома културе у Бечмену – 50.000.000,00 ди-

нара; 

Члан 2.
Градска општина Сурчин ће у циљу реализације инвес-

тиционих пројеката из члана 1. ове одлуке спровести јавну 
набавку услуге финансијског кредита у свему сагласно од-
редбама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС”, број 116/08). 
*  Градоначелник града Београда дао је претходну сагласност актом број 

4-1089/11-Г од 15. марта 2011. године.
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Члан 3.
Градска општина Сурчин ће закључити Уговор о заду-

живању са домаћом пословном банком са грејс периодом 
од једне године и са периодом отплате од пет година. 

Члан 4.
Средства прибављена од банке на основу закљученог 

уговора из члана 4. ове одлуке користиће се наменски за 
финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.

Члан 5.
Градска општина Сурчин ће приликом доношења одлука 

о буџету, обезбедити средства за благовремено и уредно из-
мирење обавеза по закљученом уговору. 

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о задуживању градске општине Сурчин за финансирање ка-
питалних инвестиционих пројеката (,,Службени лист града 
Београда” број 42/10).

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у ,,Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-10/2011, 25. марта 2011. године

Председник 
Владан Јанићијевић с.р.

АКТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 33. Одлуке о пречишћавању и дистри-

буцији воде („Службени лист града Београда”, број 23 од 30. 
септембра 2005. године) и члана 84. Статута ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, Управни одбор је на 25.седни-
ци, одржаној 24. марта 2011. године донео

ПРА ВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА 

УГРАДЊУ ИНДИВИДУАЛНИХ ВОДОМЕРА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се технички услови и 

поступак уградње индивидуалних водомера за мерење пот-
рошње хладне воде у стамбеним, односно пословним је-
диницама, гаражама, заједничким просторијама и другим 
физички и функционално одвојеним целинама у оквиру 
објекта.

Члан 2.
Индивидуални водомер је мерни инструмент који се 

уграђује на делу кућних водоводних инсталација и служи 
за мерење потрошње хладне воде у стамбеним, пословним 
јединицама, и другим физички и функционално одвојеним 
целинама из члана 1 правилника.

Члан 3.
Захтев за уградњу индивидуалног водомера подно-

си се ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Служби 
техничке документације.

Захтев за уградњу индивидуалног водомера може подне-
ти власник посебне јединице, односно инвеститор објекта.

Захтев из става 1. овог члана може поднети и носилац 
права коришћења објекта уз писану сагласност власника 
објекта.

Члан 4.
Уз попуњен образац за издавање услова за уградњу ин-

дивидуалног водомера, подносилац захтева дужан је да 
приложи доказ о основу коришћења функционалне и фи-
зичке целине објекта дефинисане чланом 1. правилника.

За изграђене објекте, уз захтев из става 1. овог члана, 
прилаже се пројекат унутрашњих инсталација водовода 
(главни или пројекат изведеног стања) и писана саглас-
ност свих власника осталих посебних стамбених, односно 
пословних јединица које се водом снабдевају преко истог 
водомера, која мора бити и потписана и оверена од стране 
органа управљања зградом.

За објекте чија се изградња планира, инвеститор уз за-
хтев из става 1. овог члана, подноси информацију о лока-
цији или локацијску дозволу и копију плана из катастра не 
старију од шест месеци.

Члан 5.
Служба техничке документације одлучује о поднетом 

захтеву у року од 15 дана од подношења захтева.
У случају да уз захтев није приложена документација из 

члана 4. овог правилника, подносиоцу захтева се оставља 
додатни рок од 30 дана за доставу тражене документације.

Рок из става 2. овог члана може се продужити из оправ-
даних разлога које подносилац захтева мора навести. 

Уколико у роковима из ст. 2. и 3. овог члана подносилац 
захтева не достави потпуну документацију, захтев се одба-
цује.

Служба техничке документације може одбити захтев 
ако утврди да не постоје технички услови за уградњу инди-
видуалног водмера.

Одлука о одбијању захтева за издавање услова за 
уградњу индивидуалног водомера мора бити образложена.

Члан 6.
Издати услови важе две године од дана издавања.

Члан 7.
На основу добијених техничких услова, израђује се те-

хничка документација за уградњу индивидуалног водомера.
Техничка документација мора да буде израђена и овере-

на од стране овлашћеног пројектанта.
За уградњу индивидуалног водомера у постојећи обје-

кат, техничка документација треба да садржи шематски 
приказ постојећег стања са основом објекта и шематско ре-
шење уградње индивидуалног водомера у објекат.

Пречник индивидуалног водомера се утврђује на основу 
хидрауличког прорачуна и техничке документације израђе-
не на основу добијених техничких услова.

За уградњу индивидуалног водомера у објекат чија се из-
градња планира, техничка документација мора да садржи:

– пројекат уградње индивидуалног водомера који садр-
жи: пресек основе, подрума, приземља и типског спра-
та, изометријску шему,детаље, хидраулички прорачун, 
предмер и предрачун радова.

– пројекат уградње инсталација за даљинско очитавање 
стања бројила.

Уређај за даљинско очитавање стања бројила мора бити 
уподобљен са системом за даљинско очитавање ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”.
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Члан 8.
Захтев за добијање сагласности на израђену техничку 

документацију подноси се ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација”, Служби техничке документације.

Служба техничке документације одлучује о захтеву у 
року од 15 дана од дана подношења техничке документа-
ције на сагласност.

У случају да техничка документација није израђена у 
свему према издатим техничким условима, оставља се рок 
за отклањање недостатака. Овај рок не може бити краћи од 
30 дана, нити дужи од рока важења издатих услова.

Уколико подносилац захтева у року из става 3. овог чла-
на не отклони недостатке, захтев за добијање сагласности 
ће бити одбачен.

Члан 9.
Индивидуални водомери се постављају на делу кућних 

водоводних инсталација, односно на делу инсталација од 
одводног вентила иза главног водомера.

 Индивидуални водомер мора бити уграђен тако да мери 
укупну потрошњу хладне воде сваке физички и функцио-
нално одвојене целине из члана 1. овог правилника.

Индивидуални водомер може бити постављен у објекту, 
испред улаза у објекат, у одговарајуће склониште ван обје-
кта или на одвојку за довод воде у објекат.

Индивидуални водомер са арматуром мора бити поста-
вљен на доступном месту, подобном за очитавање бројила 
и заштићен од крађе и оштећења.

Уколико је индивидуални водомер уграђен у стану, ло-
калу, односно другим физички и функционално одвојеним 
целинама у оквиру објекта,  очитавање бројила мора бити 
омогућено системом даљинског очитавања који је упо-
добљен са системом ЈКП „Бeоградски водовод и канализа-
ција”, или на визуелно доступном месту заједничких прос-
торија.

Члан 10.
 Индивидуални водомер који се уграђује мора да има 

одобрење надлежног органа о типу мерила.

Члан 11.
По правилу, индивидуални водомер се поставља у касе-

ту сачињену од метала или другог одговарајућег материјала 
и то са покретном горњом и предњом страном.

У једну касету се може поставити највише четири водо-
мера.

Индивидуални водомер у касети не може бити поста-
вљен на висини преко 1,7 m рачунајући од пода.

Димензије касете се утврђују у односу на пречник и број 
индивидуалног водомера.

Уколико се у касету постављају индивидуални водомери 
различитих пречника, потребно је да димензије касете од-
говарају индивидуалном водомеру највећег пречника.

Члан 12.
Елементи арматуре и димензије касета за хоризонтално 

постављене индивидуалне водомере пречника од 13 mm до 
40 mm са означеним бројем водомера у касети:

Елементи арматуре Дужина елемента Пречник индивидуалног 
водомера (mm)

Л (mm) 13 20 25 30 40
Улазна деоница 100 100 100 100 100
Редуцир 55 55 55 55 200
Затварач 50 59 71 78 83
Узводни усмеривач 4d 52 80 100 120 160

Холендер 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Муштикла ( зап-

тивка )
41 50 50 59 80

Водомер 165 190 260 260 300
Низводни усмери-

вач
3d 39 60 75 90 120

Излазна деоница 100 100 100 100 100

Димензије касете за хоризонтално постављене индивидуал-
не водомере:

Пречник 
водомера

Број водомера у касети Димензије касете 
(mm)

13 1 720х400х250
13 2 720х650х250
13 3 720х900х250
13 4 720х1150х250
20 1 830х400х250
20 2 830х650х250
20 3 830х900х250
20 4 830х1150х250
25 1 960х450х300
25 2 960х750х300
25 3 960х1050х300
25 4 960х1350х300
30 1 1030х450х300
30 2 1030х750х300
30 3 1030х1050х300
30 4 1030х1350х300
40 1 1330х500х350
40 2 1330х850х350
40 3 1330х1300х350
40 4 1330х1650х350

Члан 13.
Склониште за индивидуални водомер ван објекта мора 

да буде водонепропусно. 
Дебљина зида склоништа од опеке мора да буде 25 cm, а 

од бетона 20 cm.
Склониште за индивидуални водомер имa горњу и доњу 

плочу. Горња плоча мора да има отвор са поклопцем преч-
ника 60 cm и тежине 30 kg.

На бочном зиду склоништа морају бити уграђене ливене 
пењалице на 30 cm раздаљине.

Димензије склоништа се утврђу у односу на пречник 
индивидуалног водомера и то:

–  за водомер пречника
од 13 mm до 25 mm 100 х 120 х 170 cm

– за водомер пречника 40 mm  120 х 160 х 170 cm
– за водомер пречника 50 mm  150 х 270 х 170 cm

Члан 14.
По уградњи индивидуалног водомера, власник, ко-

рисник или инвеститор објекта, дужан је да без одлагања 
поднесе захтев за преглед, проверу техничке исправности и 
пријем индивидуалног водомера.

Захтев из става 1. овог члана се подноси ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, Служби техничке документа-
ције, која формиран предмет доставља надлежној служби 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”.

Надлежна служба издаје потврду да су радови на 
уградњи индивидуалног водомера изведени у свему према 
добијеним условима и сагласности на техничку докумен-
тацију. Потврда се израђује у два примерка од којих један 
примерак задржава подносилац захтева, а други примерак 
се уз формиран предмет доставља Служби техничке доку-
ментације.



31. март 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 8 – 29

Уколико радови на уградњи индивидуалног водомера 
нису изведени у свему према добијеним условима и саглас-
ности, подносиоцу захтева се оставља рок за отклањање уо-
чених недостатака.

Остављени рок не може бити краћи од 30 дана.
Потврда о пријему индивидуалног водомера издаје се по 

отклањању недостатака.

Члан 15.

Трошкове накнаде за издавање услова, сагласности 
на техничку документацију, прегледа, провере техничке 
исправности и пријема индивидуалног водомера сноси 
подносилац захтева за уградњу индивидуалног водомера.

ЈКП „Београдски водовод и канализација” обрачун и 
наплату накнаде из става 1. овог члана врши према ва-
жећем ценовнику.

Члан 16.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања на начин утврђен Статутом ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”.

Правилник ће бити објављен у „Службеном листу града 
Београда”.

Члан 17.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о техничким условима и поступку за 
уградњу индивидуалних водомера за мерење потрошње 
воде објављен у „Службеном листу града Београда”, број 3 
од 12. новембра 1986. године.

Јавно комунално предузеће „Београдски водовод
и канализација”

Број 11094/4, 25. марта 2011. године
Председник

Александар Гајић, с. р.
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Страна
Решење о давању сагласности ЈКП „Погребне ус-

луге” на Ценовник основних услуга са Ценовником  1
Решење о давању сагласности ЈКП „Погребне ус-

луге” на Ценовник осталих услуга са Ценовником   3
Решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције Спортско-рекреативног центра „Очага”, град-
ска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне ре-
гулације подручја између улица Браће Јерковић, 
Кружни пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска 
општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког 
моста до пута за Аду Хују, градска општина Пали-
лула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације за регулисање водотока реке Шушњарице, 
градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције за регулисање водотока Стубичке реке, градска 
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регулације 
дела привредно-пословне зоне (Радна зона II) у Ла-
заревцу, градска општина Лазаревац  – – – – – – – –  9

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Измена и допуна Пла-
на детаљне регулације просторне целине Косан-
чићев венац, блок између улица: Краља Петра I, Ко-
санчићев венац и Кнеза Симе Марковића, градска 
општина Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције привредног парка на локацији северно од пе-
тље „Аеродром” на ауто-путу М1 Загреб – Београд, 
градска општина Сурчин  – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Измена и допуна Пла-
на детаљне регулације за подручје Привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину –  12

Решење о неприступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регулације 
пијаце „Скадарлија”, градска општина Стари град   –  13

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Измена и допуна Пла-
на генералне регулације дела насеља Лазаревац, 
градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана генералне регула-
ције за насеље Угриновци, градска општина Земун   15

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регулације 
дела насеља Велики Црљени за комплекс „DEVIX” – 
Тамнавска окретница, градска општина Лазаревац   16

Решење о приступању стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину Плана детаљ-
не регулације за изградњу постројења за пре-
чишћавање отпадних вода на локацији уз реку 
Колубару, градска општина Обреновац  – – – – – –  17

Страна
Решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције дела Вишњичке бање између улица: Сланачки 
пут и Дрварске чесме, градска општина Палилула   19

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Измена и допуна Плана 
детаљне регулације дела блока 51–I фаза,  – – – – – 
градска општина Нови Београд  – – – – – – – – – – –  19

Акти градских општина

 ВОЖДОВАЦ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи 

градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  21
Одлука о измени Одлуке о накнадама и дру-

гим примањима одборника у Скупштини градске 
општине Вождовац и платама изабраних, именова-
них и постављених лица  – – – – – – – – – – – – – – –  22

Одлука о укидању Туристичке организације 
Вождовца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа 
градске општине Вождовац мр Милована Трифуновића–  23

Решење о избору члана Већа градске општине 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за пољопривреду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за енергетику, саобраћај и телекомуникације  – – –  23

Решење о измени Решења о образовању Комиси-
је за урбанизам и комунално-стамбене делатности   23

Решење о престанку дужности заменика дирек-
тора Јавног предузећа „Пословни простор Вождо-
вац” због поднете оставке  – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о именовању заменика директора Јавног 
предузећа „Пословни простор Вождовац”  – – – – –  24

Решење о измени Решења о разрешењу и из-
бору савета месних заједница Бањица, Горњи 
Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождо-
вац, Аутокоманда, Тешића купатило, Паши-
но брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Ми-
лорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић 
Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж 
II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III  – – –  24
ГРОЦКА

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора ЈКСП „Гроцка” о утврђивању цена услу-
га превоза преко Дунава са Одлуком  – – – – – – – –  24

Решење о давању сагласности на Одлуку Упра-
вног одбора ЈКСП „Гроцка” о повећању цена кому-
налних услуга са Одлуком и Ценовником  – – – – –  25
СУРЧИН

Одлука о задуживању градске општине Сурчин 
за финансирање капиталних инвестиционих проје-
ката  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Акти јавних предузећа и других организација
Правилник о техничким условима и поступку за 

уградњу индивидуалних водомера  – – – – – – – – –  27

САДРЖАЈ
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Молимо заинтересоване да уколико желе да се претплате на „Службени лист гра-
да Београда”, штампану верзију за 2011. годину, доставе следеће податке:

1. назив претплатника (правног или физичког лица);

2. адресу (улица и број);

3. телефон, факс, мобилни, и-мејл адреса;

4. поштански број; 

5. поштански рејон или поштански фах;

6. матични број/ЈМБГ;

7. ПИБ/број личне карте;

8. ПДВ број;

9. број рачуна банке;

10. податке о особи за контакт.

Наведене податке потребно је проследити Служби за информисање, Краљице 
Марије 1/XI, на факс број 3376-344 или и-мејл aleksandar.mladenovski@beograd.gov.rs.

Годишња претплата за 2011. годину износи 5.500,00 динара, а уколико постоји 
потреба за само одређеним бројевима, заинтересовани их могу потражити у библио-
теци Градске управе града Београда, на Тргу Николе Пашића 6 (у приземљу).

Цена појединачног издања износи 220,00 динара.

Уколико дође до промене података о претплатнику, као и у случају потребе за 
престанком претплате, молимо вас да нас о томе што хитније известите у писаној 
форми.

За остале потребне информације у вези са претплатом могуће је обратити се 
Александру Младеновском, координатору у Служби за информисање, на телефон 
7157-455 или питање поставити на мејл адресу aleksandar.mladenovski@beograd.gov.rs.

Обавештавамо заинтересоване да уколико имају питања везана за појединачни 
број или његово штампање, могу се обратити уредништву „Службеног листа града Бе-
ограда, на и-мејл radmila.josipovic@beograd.gov.rs  или преко централе Градске упра-
ве града Београда број 3229-678, одговорни уредник Радмила Јосиповић. 

Такође, обавештавамо вас да можете посетити нашу интернет-презентацију 
www.slistbeograd.rs, извршити увид и преузети издања од 2002. године до данас. 



Број 8 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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