
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда” број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ТРАМВАЈСКЕ МРЕ-
ЖЕ НА НОВОМ БЕОГРАДУ У ЗОНИ ДЕПОА, ГРАДСКА 

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за проширење 
трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 15 (петнаест) 
месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду 
Плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 
бр. 84.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Нови Београд, ре-
гулација улица:

– Ђорђа Станојевића (од границе Измена и допуна Пла-
на детаљне регулације за саобраћајни потез Унутрашњег 
магистралног полупрстена од саобраћнице Т-6 до Панче-
вачког моста, деоница од Улице Тошин бунар до чвора Ау-
токоманда („Службени лист Града Београда”, број 39/11) до 
Улице Агостина Нета),

– Агостина Нета (од унутрашњег магистралног полупр-
стена до Улице Јурија Гагарина) и 

– раскрсница улица Јурија Гагарина и Агостина Нета,
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 

односно планиране мреже, површине око 8,2 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису 

планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 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).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације за проширење 
трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска 
општина Нови Београд.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-
нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 15 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке. Средства за израду Плана детаљне 
регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Нови Београд, ре-
гулација улица:

– Ђорђа Станојевића (од границе Измена и допуна Пла-
на детаљне регулације за саобраћајни потез Унутрашњег 
магистралног полупрстена од саобраћнице Т-6 до Панче-
вачког моста, деоница од улице Тошин бунар до чвора Ау-
токоманда („Службени лист Града Београда”, број 39/11) до 
Улице Агостина Нета),

– Агостина Нета (од унутрашњег магистралног полупр-
стена до Улице Јурија Гагарина) и 

– раскрсница улица Јурија Гагарина и Агостина Нета,
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 

односно планиране мреже, површине око 8,2 ha.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 

имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.3-
94/2014-V-04 од 7. августа 2015. године, утврдио је да пре-
дметни План не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну 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. 350.14-36/15 од 2. септембра 2015. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
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стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградском водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленилу Бео-
град” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-105/2015-V-04 од 9. септембра 2015. године) и ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис бр. 46419/1 од 8. сеп-
тембра 2015. године) доставили су мишљење у коме наводе 
да се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило-Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Зако-
на о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-36/15, 21. септембра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛА-

НА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Просторног плана Град-
ске општине 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 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 представљени 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 планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Измена и допуна Просторног плана поверава 
се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотиће-
ва бр. 30, који је дужан да Нацрт плана изради у року од пет 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду Измена и допуна Просторног плана 
обезбедиће ТЕ „Никола Тесла А”, Обреновац.

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 члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Измена и допуна Просторног плана Градске 
општине Обреновац.

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 прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-98/2015-V-04 од 4. септембра 2015. године, утврдио 
је да предметни план представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
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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 садржаће 
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-37/15 од 15. септембра 2015. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о приступању изради стратеш-
ке процене утицаја на животну средину плана, Секретарија-
ту за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдском 
водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленило–Београд” и Инсти-
туту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-118/2014-V-04 од 28. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводе да се може донети Решење 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП Београдски водо-
вод и канализација, ЈКП „Зеленило–Београд”, Градски завод 
за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у за-
конском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа – Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-37/2015, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ШУШЊАР, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: Измена и допуна Плана детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Шушњар, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Шушњар, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
101/2015-V-04 од 8. септмбра 2015. године), 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. 350.14-33/15 од 14. септембра 
2015. 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” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-110/2015-V-04 од 30. септембра 2015. године) и Завод 
за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1992/2 од 29. сеп-
тембра 2015. године) доставили су мишљење у коме наводе 
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да се може донети Решење о неприступању изради стратеш-
ке процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зелени-
ло–Београд”, Градски завод за јавно здравље, Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису достави-
ли тражено мишљење у законском року, па се у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сма-
тра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана.

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

Град Београд–Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-33/15 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 
58. Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен 
текст) („Службени лист Града Београда”, број 8/13), секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, до-
носи

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ЖУПАЊАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Месној заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: Измена и допуна Плана детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Жупањац, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Жупањац, Град-
ска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
102/2015-V-04 од 8. септембра 2015. године), 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. 350.14-33/15 од 14. септембра 
2015. 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” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-109/2015-V-04 од 30. септембра 2015. године) доста-
вио је мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеле-
нило–Београд”, Завод за заштиту природе Србије, Градски 
завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-34/15, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 
58. Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен 
текст) („Службени лист Града Београда”, број 8/13), секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, до-
носи

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БИ-

СТРИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Бистрица, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 3 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Бистрица, Град-
ска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 3 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
103/2015-V-04 од 9. септембра 2015. године), 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 Републике Ср-
бије”, бр. 135/04, 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-39/15 од 
16. септембра 2015. године, Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог ре-
шења о неприступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину Секретаријату за заштиту животне средине, 
Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јав-
но здравље, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, 
ЈКП „Зеленило–Београд” и Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-114/2015-V-04 од 25. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило–Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-39/15, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БУ-

РОВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Мес-
ној заједници Бурово, Градска општина Лазаревац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.
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4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Бурово, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Бурово, Градска општина Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Бурово, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планиране намене којима нису планирани будући раз-
војни пројекти одређени прописима којима се уређује про-
цена утицаја на животну средину и Мишљење Секретарија-
та за заштиту животне средине (бр. 501.3-103/2015-V-04 од 
9. септембра 2015. године), утврдио је да предметни план не 
представља оквир за одобравање будућих развојних пројека-
та одређених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-40/15 од 16. септембра 
2015. 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” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-113/2015-V-04 од 25. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило–Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-40/15, 5. октобра 2015. године
Секретар

Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

СТРМОВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Месној заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Стрмово, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1,5 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Стрмово, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1,5 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
103/2015-V-04 од 9. септембра 2015. године), 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. 350.14-41/15 од 16. септембра 2015. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доста-
вио је на мишљење Предлог решења о неприступању стра-
тешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату 
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Ср-
бије, градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски во-
довод и канализација”, ЈКП „Зеленило–Београд” и Институту 
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-112/2015-V-04 од 25. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило–Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-41/15, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ПЕТКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Мес-

ној заједници Петка, Градска општина Лазаревац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Петка, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 2 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Петка, Градска општина Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен 
је део територије Месне заједнице Петка, Градска општина 
Лазаревац, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 2 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
104/2015-V-04 од 9. септембра 2015. године), 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. 350.14-42/15 од 16. септембра 
2015. 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 „Зеленилу–
Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-117/2015-V-04 од 25. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.
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ЈКП „Зеленило–Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-42/15, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 
58. Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен 
текст) („Службени лист Града Београда”, број 8/13), секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, до-
носи

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИ-
ЦИ ТРБУШНИЦА – ДОЊА ТРБУШНИЦА, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Месној заједници Трбушница – Доња Трбушница, Градска 
општина Лазаревац (у даљем тексту: План детаљне регула-
ције).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Трбушница – Доња 
Трбушница, Градска општина Лазаревац, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 3 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Трбушница – Доња Трбушница, Градска општина 
Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Трбушница – Доња 
Трбушница, Градска општина Лазаревац, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 3 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
104/2015-V-04 од 9. септембра 2015. године), 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. 350.14-43/15 од 16. септембра 
2015. 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 „Зелени-
лу Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-115/2015-V-04 од 25. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног Плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-43/15, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 
58. Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен 
текст) („Службени лист Града Београда”, број 8/13), секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, до-
носи

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИ-
ЦИ ТРБУШНИЦА – ГОРЊА ТРБУШНИЦА, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Месној заједници Трбушница – Горња Трбушница, Градска 
општина Лазаревац (у даљем тексту: План детаљне регула-
ције).

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Градска општина Лазаревац.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Трбушница – 
Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 3,5 hа.

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.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Трбушница – Горња Трбушница, Градска општи-
на Лазаревац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Трбушница – 
Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 3,5 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
104/2015-V-04 од 9. септембра 2015. године), 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. 350.14-44/15 од 16. септембра 2015. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доста-
вио је на мишљење Предлог решења о неприступању стра-
тешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату 
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Ср-
бије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски во-
довод и канализација”, ЈКП „Зеленило–Београд” и Институту 
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-116/2015-V-04 од 25. септембра 2015. године) доста-
виo je мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило–Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-44/15, 5. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЦАРА 
ДУШАНА, ФИЛИПА ВИШЊИЋА, ЗАДУЖБИНСКЕ, 
МОСТАРСКЕ И ШУМАДИЈСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЗЕМУН

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за блок између 
улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мо-
старске и Шумадијске, Градска општина Земун (у даљем 
тексту План детаљне регулације).
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2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 (десет) 
месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду 
Плана детаљне регулације обезбедиће Републичка дирекци-
ја за имовину Републике Србије, Београд, Грачаничка бр. 8.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Земун, катастарске 
парцеле 10362 и 10392 КО Земун све до границе Плана де-
таљне регулације простора између улица Цара Душана, са-
обраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и 
границе Регулационог плана старог језгра Земуна – Прегре-
вица, општина Земун, („Службени лист Града Београда”, 
број 52/14), границе Плана детаљне регулације за блокове 
између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновач-
ке и Лазе Јовановића Порције, општина Земун, („Службени 
лист Града Београда”, број 2/13) и границе Детаљног урба-
нистичког плана XI МЗ општине Земун, („Службени лист 
Града Београда”, број 24/68), са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 8,5 ha.

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

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 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 чл. 5. 
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног Плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између 
улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мос-
тарске и Шумадијске, градска општина Земун.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-
нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 (десет) месе-
ци од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду 
Плана детаљне регулације обезбедиће Републичка дирекци-
ја за имовину Републике Србије, Београд, Грачаничка бр. 8.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Земун, катастарске 
парцеле 10362 и 10392 КО Земун све до границе Плана де-
таљне регулације простора између улица Цара Душана, са-
обраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и 
границе Регулационог плана старог језгра Земуна – Прегре-
вица, општина Земун, („Службени лист Града Београда”, 
број 52/14), границе Плана детаљне регулације за блокове 
између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновач-
ке и Лазе Јовановића Порције, општина Земун, („Службени 
лист Града Београда”, број 2/13) и границе Детаљног урба-
нистичког плана XI МЗ општине Земун, („Службени лист 
Града Београда”, број 24/68), са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 8,5 ha.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 

Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.3-
107/2014-V-04 од 21. септембра 2015. године, 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. 350.14-38/15 од 22. септембра 
2015. 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” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-121/2015-V-04 од 30. септембра 2015. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 52018 од 1. 
октобра 2015. године) и ЈКП „Зеленило–Београд” (допис бр. 
51-365 од 5. октобра 2015. године) доставили су мишљење 
у коме наводе да се може донети Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” нису доставили тражено мишљење у закон-
ском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом 
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана.

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

Град Београд Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-38/15, 12. октобра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ

СМАЊЕЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У СЕПТЕМБРУ 2015. 
ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да смањење потрошачких цена у септембру 2015. 
године износи 0,1% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053- 03/15-XVII-01, 13. октобра 2015. године

Директор
Марко Митић, ср.
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ВОЖДОВАЦ

Веће Градске општине Вождовац, на седници одржаној 8. 
октобра 2015. године, на основу чл. 46 и 56. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 58 и 
65. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), донело је

РЕШЕЊЕ
1. Поставља се Бојана Радаковић, дипл. правник из Бе-

ограда, за начелника Управе Градске општине Вождовац на 
период од пет година, а почев од 8. октобра 2015. године.

2. Плата именоване биће утврђена посебним решењем. 
3. Ово решење објавити у „Службени листу Града Бео-

града”.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

општу управу и Одељење за финансије, привреду, друштве-
не делатности и планирање. 

Веће Градске општине Вождовац
I број 112-471/15, 8. октобра 2015. године

Председник
Александар Савић, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 46. став 6. и члана 56. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 
54/11) Скупштина Градске општине Барајево, на седници 
одржаној 1. октобра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

ЦИМА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. Утврђује се престанак мандата одборницима у 

Скупштини општине Барајево:
– Велибору Новићевићу, са изборне листе „Драган 

Ђилас – Избор за боље Барајево”,
– Славку Гајићу, са изборне листе Социјалистичка пар-

тија Србије (СПС) и 
– Александру Милосављевићу, са изборне листе Демо-

кратска странка Србије – Војислав Коштуница са 1. окто-
бром 2015. године.

2.Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-32/2015-281, 1. октобра 2015. године 

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 48. став 1. и члана 56. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 
54/11) Скупштина Градске општине Барајево, на седници 
одржаној 1. октобра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. Потврђује се мандат одборницима у Скупштини 

општине Барајево:
– Бранки Савић, са изборне листе „Драган Ђилас – Из-

бор за боље Барајево”,

– Првославу Мандићу, са изборне листе Социјалистичка 
партија Србије (СПС) и 

– Срђану Стевановићу, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница са 1. октобром 2015. 
године.

2. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-32/2015-281, 1. октобра 2015. године 

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 47. став 6. Статута Градске општине Ба-
рајево – пречишћен текст, („Службени лист Града Београ-
да”, број 30/10) и члана 18. Пословника Скупштине општи-
не Барајево („Службени лист Града Београда”, број 77/13), 
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 8. ок-
тобра 2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

1. За члана Већа градске општине Барајево изабран је 
Милорад Стевановић са 8. октобром 2015.године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-35/2015-285, 8. октобра 2015. године 

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 47. став 6. Статута Градске општине Ба-
рајево – пречишћени текст, („Службени лист Града Београ-
да”, број 30/10) и члана 18. Пословника Скупштине општи-
не Барајево („Службени лист Града Београда”, број 77/13), 
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 8. ок-
тобра 2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

1. За члана Већа градске општине Барајево изабранa је 
Милица Јовановић са 8. октобром 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-35/2015-285, 8. октобра 2015. године 

Председник
Саша Костић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 9. и 13. октобра 2015. године, на основу члана 24. став 
1. тачка 7. Статута Градске општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и чла-
на 10. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 
30/2014), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за председника Скупштине Градске општине 
Лазаревац одборник Скупштине Градске општине Лазаре-
вац Томислав Рикановић из Великих Црљена.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-223/2015, 13. октобра 2015. године

Заменик председника
Даница Буквић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 9. и 13. октобра 2015. године, на основу члана 24. став 
1. тачка 9. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛА-

ЗАРЕВАЦ

I. Бирају се за чланове Већа Градске општине Лазаревац, 
и то:

1. Иван Јаковљевић, мастер инж. телекомуникационог 
саобраћаја из Јунковца;

2. Никола Михајловић, дипл. инж. грађевинарства из 
Великих Црљена;

3. Милан Матијашић, правник из Лазаревца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-223/2015, 13. октобра 2015. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

СОПОТ

Скупштина Градске општине Сопот, на седници одр-
жаној дана 30. септембра 2015. године, на основу члана 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10-3, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), и члана 18. и 19. Статута Градске 
општине Сопот, („Службени лист Града Београда”, бр. 
45/08, 12/10 и 36/13), донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СОПОТ ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2015. 

годину („Службеи лист Града Београда”, бр. 104/14 и 44/15 – 
у даљем тексту: одлука) мења се и гласи:

Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2015. 
годину утврђују се у износу од 447.385.997,93 динара, а 
састоје се од:

– Примања текуће године у износу од 405.272.712,00 
динара – утврђенa Одлукoм о обиму средстава за вршење 
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду, односно градским општина-
ма у 2015. години,

– Вишка прихода из ранијих година (салдо на рачуну из-
вршења буџета у износу од 33.623.459,45 динара и салдо на 
рачуну за рефундацију боловања у износу од 345.421,34 ди-
нара) у износу од 33.968.880,79 динара.

Вишак прихода у износу од 4.623.459,45 динара.рас-
поређује се ЈП Дирекција за изградњу општине Сопот на 
позицију 67a – Зграде и грађевински објекти,а намењен је 
за изградњу пословне зграде, део вишка прихода у износу 
од 2.000.000,00 динара распоређује се на позицију 83, а на-
мењен је уређењу путне инфраструктуре, док се износ од 
24.000.000,00 динара распоређује на позицију 67 – Oпрема, 
а намењен је за куповину машина.

Део пројектованог вишка из 2014. године представља 
трансфер града за финансирање Програма општинског тела 
за координацију безбедности саобраћаја на путевима град-
ске општине Сопот у износу од 3.000.000,00 динара.

Вишак прихода у износу од 345.421,34 динара (салдо на 
рачуну за рефундацију боловања) користиће се за исплату 
боловања преко тридесет дана.

– Трансфера Града у износу од 6.974.359,14 динара који 
је намењен за уређење атарских и других некатегорисаних 
путева.
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– Текућих трансфера града за покриће трошкова венчања у износу од 6.046,00 динара,
– Текућих трансфера града на име трошкова извршења решења комуналних инспектора у износу од 200.000,00 динара,
– Текућих трансфера Републике за помоћ социјално угроженим лицима у износу од 390.000,00 динара 
– Прихода које својим активностима оствари Центар за културу у износу од 574.000,00 динара.

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 6.382.639,68 динара. О коришћењу ових средстава одлучује 

председник градске општине.

Члан 3.
У члану 4. одлуке табела I – ПРИХОДИ мења се и гласи: 

Економска
класифика-

ција   ОПИС Извор 01 Остали извори Сви извори
  I КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ (А+Б) 254.568.858,00 7.570.405,14 262.139.263,14
  А ИЗВОРНИ КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 108.574.840,00 0,00 108.574.840,00

711146   Порез на приход од пољопривреде и шумарства 30.000,00   30.000,00
711147   Порез на земљиште 200.000,00   200.000,00
711148   Порез на приход од непокретности на основу решења пореског органа 5.000,00   5.000,00
713121   Порез на имовину од физичких лица 70.910.000,00   70.910.000,00
713122   Порез на имовину од правних лица 17.727.597,00   17.727.597,00
714431   Комунална такса за коришћење рекламних паноа 25.000,00   25.000,00
714513   Комунална такса за држање моторних возила 8.500.000,00   8.500.000,00
714571   Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 4.500,00   4.500,00
716111   Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 6.069.448,00   6.069.448,00
741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 50.000,00   50.000,00
741532   Комунална такса за коришћење простора за паркирање 40.000,00   40.000,00
741151   Приходи од камата 450.000,00   450.000,00
742251   Општинске административне таксе 1.795.000,00   1.795.000,00
743353   Мандатне казне 20.000,00   20.000,00
745151   Остали приходи у корист нивоа општина 2.748.295,00   2.748.295,00

  Б УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ ОДЛУКОМ 145.994.018,00 7.570.405,14 153.564.423,14
711111   Порез на зараде 3.686.388,00   3.686.388,00
711121   Порез на приход од самосталних делатности према стварно оствареном приходу 3.000.000,00   3.000.000,00
711122   Порез на приход од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу 30.000.000,00   30.000.000,00
711123   Порез на приход од самосталне делатности-самоопорезивање 12.834.381,00   12.834.381,00
713311   Порез на наслеђе и поклон 1.800.000,00   1.800.000,00
713421   Порез на пренос апсолутних права на непокретности 16.257.887,00   16.257.887,00
713423   Порез на пренос апсолутних права на половним мот. возилима 4.321.000,00   4.321.000,00
733157   Tекући трансфери градова у корист нивоа општина   7.180.405,14 7.180.405,14
733154   Tекући трансфери од Републике у корист нивоа општина   390.000,00 390.000,00
733100   Нови трансфери 74.094.362,00   74.094.362,00

  II НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (а+б) 150.703.854,00 0,00 150.703.854,00
  а ИЗВОРНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 450.000,00 0,00 450.000,00

741534   Накнада за коришћење грађевинског земљишта 450.000,00   450.000,00
  б ПРИХОДИ УСТУПЉЕНИ ОДЛУКОМ 150.253.854,00 0,00 150.253.854,00

711111   Порез на зараде 150.253.854,00   150.253.854,00
    УКУПНО ( I + II ) 405.272.712,00 7.570.405,14 412.843.117,14

321 III Вишак прихода   33.968.880,79 33.968.880,79
7 IV Приходи ЦК   574.000,00 574.000,00
    УКУПНО ( I + II + III + IV) 405.272.712,00 42.113.285,93 447.385.997,93

 У члану 4. Одлуке табела II – расходи мења се и гласи:
Економска 
класифика-

ција Врста расхода
Средства из 

буџета
Издаци из до-
датних извора Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 86.931.398,00 345.421,34 87.276.819,34
411 Плате и додаци запослених 68.507.330,00   68.507.330,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.262.928,00   12.262.928,00
413 Накнаде у натури 61.140,00   61.140,00
414 Социјална давања запосленима 1.650.000,00 345.421,34 1.995.421,34
415 Накнаде запосленима 1.150.000,00   1.150.000,00
417 Накнаде члановима Већа и одборницима 3.300.000,00   3.300.000,00
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 91.044.964,00 1.419.046,00 92.464.010,00

421 Стални трошкови 48.536.470,00 224.000,00 48.760.470,00
422 Трошкови путовања 760.000,00   760.000,00
423 Услуге по уговору 3.278.000,00 140.000,00 3.418.000,00
424 Специјализоване услуге 2.095.000,00   2.095.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 28.725.494,00   28.725.494,00
426 Материјал 7.650.000,00 1.055.046,00 8.705.046,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 58.430.000,00   58.430.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 58.430.000,00   58.430.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 25.114.880,00 2.100.000,00 27.214.880,00

463 Основно образовање 8.970.000,00 2.100.000,00 11.070.000,00
465 Остале донације,дотације и трансфери 16.144.880,00   16.144.880,00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 3.300.000,00 390.000,00 3.690.000,00
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Економска 
класифика-

ција Врста расхода
Средства из 

буџета
Издаци из до-
датних извора Укупна средства

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.300.000,00 390.000,00 3.690.000,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 33.467.001,00 1.000,00 33.468.001,00

481 Донације невладиним организацијама 21.942.001,00   21.942.001,00
482 Порези,обавезне таксе и казне 7.525.000,00 1.000,00 7.526.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000,00   3.000.000,00
485 Накнада штете 1.000.000,00   1.000.000,00
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 6.582.639,68   6.582.639,68

499 Средства резерве 6.582.639,68   6.582.639,68
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 97.901.829,32 37.857.818,59 135.759.647,91

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 94.580.729,32 13.597.818,59 108.178.547,91
512 Опрема 3.321.100,00 24.260.000,00 27.581.100,00
54 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 2.500.000,00   2.500.000,00

541 Земљиште 2.500.000,00   2.500.000,00
  УКУПНА СРЕДСТВА 405.272.712,00 42.113.285,93 447.385.997,93

Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО – ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Назив
Средства из 

буџета
Средства из 

осталих извора Укупна средстваПрограм

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6
0601   Програм 2. Комунална делатност 104.630.000,00   104.630.000,00

  0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање 37.900.000,00   37.900.000,00
  0601-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама 1.500.000,00   1.500.000,00
  0601-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање депонија 200.000,00   200.000,00
  0601-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Паркинг сервис 4.000.000,00   4.000.000,00
  0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена 41.830.000,00   41.830.000,00
  0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање зеленила 900.000,00   900.000,00
  0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета 17.300.000,00   17.300.000,00
  0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 1.000.000,00   1.000.000,00

0401   Програм 6. Заштита животне средине 600.000,00   600.000,00

  0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних 
вредности 600.000,00   600.000,00

0701   Програм 7. Путна инфраструктура 81.380.729,32 8.974.359,14 90.355.088,46
  0701-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање саобраћајном инфраструктуром 100.000,00 6.974.359,14 7.074.359,14
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева 69.080.729,32 2.000.000,00 71.080.729,32
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ Набавка машина 12.200.000,00    

2001   Програм 8. Предшколско васпитање 2.820.000,00   2.820.000,00
  2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа 2.820.000,00   2.820.000,00

2002   Програм 9. Основно образовање 14.050.000,00   14.050.000,00
  2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа 3.000.000,00   3.000.000,00
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика 200.000,00   200.000,00
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа 8.000.000,00   8.000.000,00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика 2.300.000,00   2.300.000,00
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ Награде ученицима 350.000,00   350.000,00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница и остали програми 200.000,00   200.000,00

2003   Програм 10. Средње образовање 350.000,00   350.000,00
  2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОАТ Функционисање средњих школа 350.000,00   350.000,00

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 1.000.000,00 390.000,00 1.390.000,00
  0901-0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи 300.000,00 390.000,00 690.000,00
  0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста 700.000,00   700.000,00

1801   Програм 12. Примарна здравствена заштита 5.500.000,00   5.500.000,00

  1801-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 500.000,00   500.000,00

  1801-1001 ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља са младим лекарима Сопота 5.000.000,00   5.000.000,00
1201   Програм 13. Развој културе 29.576.742,00 574.000,00 30.150.742,00

  1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 21.940.062,00 574.000,00 22.514.062,00
  1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 7.200.000,00   7.200.000,00
  1201-1001 ПРОЈЕКАТ СОФЕСТ 436.680,00   436.680,00

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 15.600.000,00   15.600.000,00

  1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организаацијама, 
удружењима и савезима 4.500.000,00   4.500.000,00

  1301-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, предшколском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 100.000,00   100.000,00

  1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре 11.000.000,00   11.000.000,00
0602   Програм 15. Локална самоуправа 149.765.240,68 32.174.926,79 181.940.167,47

  0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 149.765.240,68 24.551.467,34 174.316.708,02

  0602-1001 Унапређење безбедности саобраћаја   3.000.000,00  
  0602-1002 Изградња пословне зграде   4.623.459,45  

  УКУПНИ РАСХОДИ 405.272.712,00 42.113.285,93 447.385.997,93
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Члан 6. одлуке мења се и гласи: Приходи из члана 1. ове одлуке у износу од 447.385.997,93 динара распоређује се по ко-

рисницима, програмима, програмским активностима и пројектима и то:
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Члан 7.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету градске општи-

не Сопот за 2015. годину („Службени лист Града Београда”, 
бр.104/14 и 44/15), остају непромењене.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 400-29/2015-IV, 30. септембра 2015. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. септембра 2015. године, на основу члана 45. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14), члана 84. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18. и 38. 
Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), са 22 гласа за, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1. Миливоје Вилотијевић изабран је за члана Већа Град-
ске општине Сопот.

2. Изабрани ступа на дужност даном избора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-29/2015-IV, 30. септембра 2015. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. септембра 2015. године, на основу члана 14.Закона о 
локалним изборима („Службени лист Града Београда”, број 
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 18.Статута Градске општине 
Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 
36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Разрешавају се дужности у Изборној комисији Градске 
општине Сопот, и то:

– Саша Миленковић, заменик члана
– Андрија Кокановић, члан и
– Мирослав Марић, заменик члана.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-23/2015-IV, 30. септембра 2015. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржаној 30. 
септембра 2015. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени лист Града Београда”, бр. 129/07, 34/10 и 
54/11) и члана 18. Статута Градске општине Сопот („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Именују се у Изборну комисију Градске општине Сопот, 

и то:
– за заменика члана: Немања Митровић, на предлог 

Српске напредне странке
– за члана: Драгољуб Палевић, на предлог Српске на-

предне странке
– за заменика члана: Миодраг Шуманац, на предлог 

Српске напредне странке.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Сопот

Број 020-24/2015-IV, 30. септембра 2015. године
Председник

Миладин Марјановић, ср.

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, број 72/09) и члана 18.Статута градске 
општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 
12/10 и 36/13), Скупштина Градске општине Сопот на сед-
ници одржаној 30. септембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Центра за 

културу Сопот, и то:
– Милена Митић, са функције председника и
– Зоран Станковић и Саша Антонијевић, са функције 

чланова.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Сопот

Број 020-27/2015-IV, 30. септембра 2015. године
Председник

Миладин Марјановић, ср.

На основу члана 45. ст. 4. и 5. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, број 72/09), члана 22. Закона о јавним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) 
и члана 18. Статута Градске општине Сопот („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), Скупштина 
Градске општине Сопот на седници одржаној 30. септембра 
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Именују се у Надзорни одбор Центра за културу Сопот, 

и то:
– Татјана Тутњевић, за председника
– Милан Вилотијевић, за члана
– Саша Антонијевић, за члана, као представник запосле-

них.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје 

четири године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Сопот

Број 020-28/2015-IV, 30. септембра 2015. године
Председник

Миладин Марјановић, ср.
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На основу члана 158. став 2. и члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 
75/14), Савез самосталних синдиката Србије – Синдикална организација ГСП „Београд”, Синдикат ГСП „Независност” и 
Синдикат радника запослених у ГСП, као репрезентативни синдикати у ЈКП ГСП „Београд”, директор ЈКП ГСП „Београд” 
и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕО-

ГРАД” БР. 1296 ОД 28. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ

Члан 1.
Мења се члан 85. Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „‚Београд‘‘ бр. 1296 

од 28. јануара 2015. године (у даљем тексту: Уговор), тако да исти у целини гласи:
„Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу члана 179. став 5. тачка 1. Закона о раду, запосленом ис-

плати отпремнину која не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном 
односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину.

Послодавац и репрезентативни синдикати код послодавца утврдиће споразумом највиши износ отпремнине из става 1. 
овог члана.”

Члан 2.
Овај уговор ступа на снагу и примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Град Београд
Г број 352-584/15 

Београд, 19. октобра 2015. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Савез самосталних синдиката Србије Синдикат
ГСП „Независност” Синдикална организација

ГСП „Београд”
 Београд, 7. октобра 2015. године

Председник
Зоран Антић, ср.

Синдикат радника запослених у ГСП
Београд, 7. октобра 2015. године

Председник
Мира Баста, ср.

Јавно комунално предузеће
Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Број 12875,
Београд, 7. октобра 2015. године

Директор
Жељко Милковић, ср.

Синдикат ГСП „Независност”
Београд, 7. октобра 2015. године

Главни повереник
Дејан Данојлић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
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Страна
Решење о неприступању изради стратешке про-

цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за проширење трамвајске мреже на Но-
вом Београду у зони депоа, Градска општина Нови 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Измена и допуна Просторног плана Градске општи-
не Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Шушњар, 
Градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Жупањац, 
Градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Бистрица, 
Градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Бурово, Град-
ска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Стрмово, 
Градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Петка, Град-
ска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Трбушница – 
Доња Трбушница, Градска општина Лазаревац  – –  8

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Трбушница – 
Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац  – –  9

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за блок између улица: Цара Душана, Фи-
липа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шума-
дијске, Градска општина Земун  – – – – – – – – – – –  9

Страна

Показатељ смањења потрошачких цена у сеп-
тембру 2015. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Решење о постављењу начелника Управе Градске 

општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

БАРАЈЕВО
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ницима у Скупштини општине Барајево – – – – – –  11
Одлука о потврђивању мандата одборницима у 

Скупштини општине Барајево  – – – – – – – – – – –  11
Решење о избору члана Већа Градске општине 

Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о избору члана Већа Градске општине 

Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о избору председника Скупштине Град-

ске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  12
Решење о избору чланова Већа Градске општине 

Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

СОПОТ
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске 

општине Сопот за 2015. годину  – – – – – – – – – – –  12
Решење о избору члана Већа Градске општине 

Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  48
Решење о разрешењу члана и два заменика чла-

на Изборне комисије Градске општине Сопот  – – –  48
Решење о именовању члана и два заменика чла-

на Изборне комисије Градске општине Сопот  – – –  48
Решење о разрешењу Надзорног одбора Центра 

за културу Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  48
Решење о именовању Надзорног одбора Центра 

за културу Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  48

Колективни уговори
Измене и допуне Колективног уговора Јавног 

комуналног предузећа Градско саобраћајно преду-
зеће „Београд” број 1296 од 28. јануара 2015. године  49

САДРЖАЈ
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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, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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