
Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ 

СТЕПЕ, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се допуни Одлуке о изради плана детаљне 

регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општи-
на Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 49/09, 
19/17) (у даљем тексту: одлука).

Члан 2.
Допуњује се члан 1. Одлуке трећим ставом који гласи:
Као посебна фаза овога плана разрађиваће се Целина 

I4, (подручје између улица: Кумодрашке, Дарвинове, Љубе 
Вучковића и Булевара Пека Дапчевића – Блок 62), као План 
детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, 
општина Вождовац – Целина I4 (у даљем тексту План де-
таљне регулације Целине I4).

Члан 3.
Допуњује се члан 3. Одлуке трећим ставом који гласи:
Границом Плана детаљне регулације Целине I4, као по-

себне фазе, разрађиваће се простор између улица Кумодра-
шке, Дарвинове, Љубе Вучковића и Булевара Пека Дапчеви-
ћа, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 8 ha.

Члан 4.
Допуњује се члан 5. Одлуке трећим ставом који гласи:
Израда Плана детаљне регулације Целине I4, као посеб-

не фазе – поверава се Привредном друштву за пројекто-
вање инжењеринг и консалтинг „Seven Arch” д.о.о. из Бео-
града, Београдска 14, које је дужно да нацрт плана изради у 
року од 18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке допуни 
одлуке.

Члан 5.
Допуњује се члан 6. Одлуке трећим ставом који гласи:
Средства за израду План детаљне регулације Целине I4, 

као посебне фазе обезбедиће Обрен Јоксимовић из Београ-
да, Кумодрашка 159.

Члан 6.
Обавештење о доношењу Одлуке о допуни одлуке о из-

ради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу 
војводе Степе, општина Вождовац, огласиће се у средстви-
ма дневног информисања и у информативном гласилу Град-
ске општине Вождовац.

Члан 7.
Ова одлука о допуни одлуке ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-691/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/16), до-
нела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, 

ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, ЗА БЛОКОВЕ 32 И 33

Члан 1.
Приступа се изради Измена Плана детаљне регулаци-

је привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и 
Сурчину, за блокове 32 и 33 (у даљем тексту: Измена плана 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирна граница Измена Плана детаљне регулације 

обухвата део територије градске општине Сурчин, одно-
сно блокове 32 и 33 из Плана детаљне регулације привред-
не зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/09), са везама сао-
браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-
ране мреже, површине око 29,9 ha.

Коначна граница Измене Плана детаљне регулације ће 
се утврдити приликом израде и верификације Нацрта изме-
на плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду Измена Плана детаљне регула-

ције представља План генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме су на овом подручју 
планиране површине осталих намена: привредна зона –П2– 
зона привредно комерцијалне делатности. 

Члан 4.
Циљ израде Измена Плана детаљне регулације је изме-

на планираног решења дефинисаног важећим планом кроз 
дефинисање правила уређења и грађења у складу са пара-
метрима ПГР (I–XIX) и могућностима локације; редефи-
нисање заштитних коридора планиране железнице, као и 
заштитне зоне полетно – слетне стазе Аеродрома „Никола 
Тесла” и VHF/UHF радионавигационих уређаја и површи-
не „за ограничење висине препрека на подручју аеродрома 
или изван подручја аеродрома, али у близини радио-уређа-
ја који се користе за пружање услуга у ваздушној пловидби”.

Члан 5.
За потребе израде измене плана детаљне регулације по-

требно је прибавити катастарско-топографске подлоге и ката-
стар подземних инсталација, у дигиталном облику, за Градску 
општину Сурчин у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) садржа-
јем Измена плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење Плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Измена плана детаљне регулације поверава се 

предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт измена 
плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће „POSH PROPERTIES” из Београда, Браће Кр-
смановић 11.

Члан 9.
Нацрт измена плана детаљне регулације биће изложен 

на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта измена плана детаљ-

не регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласи-
ће се у дневним средствима информисања и у информатив-
ним гласилима Градске општине Сурчин. 

Нацрт измена плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Сурчин. 

Члан 10.
За потребе израде Измена Плана детаљне регулације 

приступа се изради стратешке процене утицаја планираних 
намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе Града Београда – секретар Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 
350.14-46/2019 од 23. септембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Измена плана детаљне регулације израдиће 

се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града 
Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна 
копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда (две копије), Републичког геодетског завода, Јав-
ног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београ-
да”, обрађивача плана и Градску општину Сурчин, (по једна 
копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-692/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ОР-
ЛОВСКОГ НАСЕЉА У МИРИЈЕВУ, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део 

Орловског насеља у Миријеву, градска општина Звездара, (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Звездара, део насеља 
Миријево, између делова границе ПДР-а насеља Миријево, 
део макрограђевинског блока „В”, на локацији „Орловско 
насеље”, Градска општина Звездара („Службени лист Гра-
да Београда”, број 22/17) и спољних граница катастарских 
парцела: 868, 871, 878, 879, 972/6, 972/7, 972/8, 972/2, 972/9, 
972/11, 972/3, 972/4, 973/27, 973/26, 973/19, 973/18, 973/17, 
973/2, 973/16, 973/15 и 969/2, све КО Миријево, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 2,55 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама осталих 
намена – површине за становање – зона трансформације 
породичног становања у делимично формираним градским 
блоковима у вишепородично становање (зона С6) и повр-
шинама јавних намена – мрежа саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде плана је преиспитивање решења дефиниса-

них Планом детаљне регулације дела насеља Миријево, део 
макрограђевинског блока „В”, на локацији Орловско насеље 
градска општина Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, број 22/17) и Регулационим планом насеља Миријево 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/02) и усклађива-
ње планираног саобраћајног решења са насталим промена-
ма у стамбеном ткиву.

Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити ката-

старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Миријево, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Привред-

ном друштву ПД „Архитекта 7” д.о.о., Београд, Булевар 
ослобођења 7–9, које је дужно да нацрт плана изради у року 
од дванаест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Спасоје Декић из Београда, Властимира Павловића Ца-
ревца 10.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Звездара.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-51/19 од 
21. октобра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општи-
не Звездара (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-693/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КОСТЕ ГЛАВИНИЋА, КАБЛАРСКЕ, 
ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА, СИТНИЧКЕ И КРАЉА ВУ-

КАШИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока 

између улица: Косте Главинића, Кабларске, Валтазара Боги-
шића, Ситничке и Краља Вукашина, градска општина Сав-
ски венац (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Савски венац, из-
међу улица Косте Главинића на северозападу, коридором 
пруге и железничког моста на југу и улицама Валтазара Бо-
гишића, Ситничкој и Краља Вукашина на северозападу, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 1,5 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) подручје у оквиру предложене границе плана нала-
зи се у површинама јавних намена: саобраћајне површине, 
мрежа саобраћајница и железница, и осталих намена – зона 
С1 – зона породичног становања у формираним градским 
блоковима у централној и средњој зони града и зона К3 – 
комерцијални садржаји у зони ниске спратности.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за унапређење коришћења постојећих и из-
градњу нових садржаја, разграничење површина јавних и 
осталих намена, провера капацитета постојеће и планиране 
техничке инфраструктуре и унапређење и очување живот-
не средине.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;

– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-
винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру 

за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, Захумска 
34, које је дужно да Нацрт плана изради у року од једанаест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Илија Вукадин из Београда, Краља Вукашина 10.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-52/19 од 22. октобра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урба-
нистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, об-
рађивача плана и Градске општине Савски венац (по једна 
копија).



12. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 106 – 5

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-694/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 15 И 16, ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МА-
КЕНЗИЈЕВЕ, АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА, ЊЕГОШЕВЕ, 

БЕОГРАДСКЕ И ТРГА СЛАВИЈА, ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације блокова 15 и 16, између улица: Макензијеве, Алексе 
Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општи-
на Врачар („Службени лист Града Београда”, број 40/16), (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине 
Врачар, блокови између улица Макензијеве, Алексе Ненадо-
вића, Његошеве, Београдске и Трга Славија (блокови 15 и 
16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 3 ha.

Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се по-
дручје у оквиру предложене границе плана налази у повр-
шинама намењеним за мешовите градске центре (М1 – Зона 
мешовитих градских центара у зони центра Београда) и по-
вршинама намењеним за инфраструктурне објекте и ком-
плексе (ТС 110/10 kV Београд 15 – Славија).

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна плана је преиспитивање 

решења датих Планом детаљне регулације блокова 15 и 16, 
између улица: Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његоше-
ве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар („Службе-
ни лист Града Београда”, број 40/16) и дефинисање правила 
уређења и грађења у складу са могућностима предметног 
простора , планским и другим условљеностима.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна плана потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Врачар, у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) 
садржајем Измена и допуна плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

– граница измена и допуна плана и обухват грађевин-
ског подручја, подела простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжење-
ринг – „Урбанистички центар” д.о.о. из Београда, Топличин 
венац 11/II, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 
дванаест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регу-

лације обезбедиће Васа Виторовић, Београд, Макензијева 15.

Члан 9.
Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта измене и допуне пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Врачар.

Нацрта измене и допуне плана детаљне регулације до-
ставиће се на мишљење Градској општини Врачар.

Члан 10.
За потребе израде Измене и допуне Плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-53/19 од 22. октобра 2019. године.
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Члан 11.
Елаборат Измене и допуне плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику, који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача пла-
на и Градске општине Врачар (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-695/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ТЕРАЗИЈЕ, КОЛАРЧЕВЕ, МАКЕДОН-
СКЕ, ДЕЧАНСКЕ И НУШИЋЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока 

између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске 
и Нушићеве, Градска општина Стари град (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Стари град, блок из-
међу улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и 
Нушићеве, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,1 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница, објекти и комплекси јавних 
служби (средња школа – Ј3) и површине осталих намена – 

површине за мешовити градски центар (зона мешовитих 
градских центара у зони центра Београда – М1), површине 
за комерцијалне садржаје (зона комерцијалних садржаја у 
зони више спратности – К1 и зона пратећих комерцијалних 
садржаја – К4).

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за заштиту и унапређење предметног простора, 
дефинисање правила уређења и грађења за површине јавне 
и остале намене, дефинисање саобраћајног решења и дефи-
нисање правила за реконструкцију и уређење простора Чу-
мићевог сокачета.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Стари град, у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) 
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење Плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
двадесет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
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Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-
гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Стари град.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-54/19 од 21. октобра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и 6 (шест) примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и Градске општине Савски венац 
(по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-696/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕЗ ДУЖ УЛИЦА ЗЕМУНСКА -ТО-
ШИН БУНАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар, град-
ска општина Нови Београд (у даљем тексту: Измена и допу-
на плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћене су кат. парцеле број: 2130/6, 2130/8, 
2130/15, 2130/16, 2130/24, 2130/25, 2130/26, 2130/27, 2130/29, 
2130/30, 2130/32, 2130/33, 2130/34, 2130/35, 2130/36, 2130/37, 
2130/38, 2130/39, 2130/40, 2130/41, 2130/42. 2143/13 и 6697/1 
све КО Нови Београд, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 7,6 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта измена и до-
пуна плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљ-

не регулације представља План генералне регулације гра-
ђевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) подручје у оквиру предложене границе плана налази 
се делом у површинама остале намене – мешовити градски 
центри-зона М4 у зони више спратности и остале зелене 
површине, а делом у површинама јавне намене – мрежа јав-
них саобраћајница и зелене површине. 

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је преиспитивање планираног решења које је дефинисано 
Планом детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – 
Тошин бунар, градска општина Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, број 130/16) и усклађивање са Планом 
генералне регулације грађевинског подручја јединице ло-
калне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17). 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) 
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– границу плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљну намену земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;
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– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се предузећу „Жугај инжењеринг” д.о.о, из Београда, 
Радничка 9, Земун, које је дужно да Нацрт измена и допуна 
плана изради у року од дванаест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће „Galens invest” d.o.o., Нови Сад, Хајдук Вељкова 11.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна 
Плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног 
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у 
информативним гласилима Градске општине Нови Београд.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-56/19 од 29. октобра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урба-
нистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, об-
рађивача плана и Градске општине Нови Београд (по једна 
копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-697/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКИХ СТАНИ-
ЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (ЛЕВА И ДЕСНА 
СТРАНА), НА СРЕДЊОЈ СТАЦИОНАЖИ KM 173+000 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-75 
СУБОТИЦА–БЕОГРАД, НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 708/1, 
711/2, 712/1 И 713/1 СВЕ КО БАТАЈНИЦА, У СМЕРУ КА 

СУБОТИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације комплекса бензинских станица са пратећим са-
држајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 
173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Субо-
тица–Београд, на кат. парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1 
све КО Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина 
Земун (у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-

лације обухвата простор комплекса станице за снабдевање 
горивом са десне стране ауто-пута Е–75 у смеру ка Суботи-
ци, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 2.83 ha.

Коначна граница Измене и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта измена плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана де-

таљне регулације представљају Просторни план инфра-
структурног коридора ауто-пута Е-75 („Службени гласник 
РС”, број 69/03) и План генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је у граници обухва-
та измена и допуна плана планирана површина за остале 
намене – површина за привредне зоне П1.

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулаци-

је комплекса бензинских станица са пратећим садржајима 
(лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 
инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица Бео-
град, на кат.парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1 све КО 
Батајница („Службени лист Града Београда”, бр. 58/09) је 
преиспитивање планираног решења, дефинисање прави-
ла уређења и грађења у складу са Законом о планирању и 
изградњи, дефинисање зона изградње и зона заштите ин-
фраструктурних коридора, дефинисање услова за функци-
онално повезивање са постојећом и планираним инфра-
структурним коридорима, као и задржавање већ планиране 
станице за снабдевање горивом са пратећим садржајем као 
намене привредне зоне П1, како је планирано Планом гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
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Члан 5.
За потребе израде Измене и допуна Плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за Градску општину Земун у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) садржајем Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-

верава се предузећу „Урбанистички центар”, Београд, То-
плички венац 11/II, које је дужно да Нацрт измена и допу-
на плана изради у року од девет месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће предузеће „Блок инвест” из Београда, 
Булевар Зорана Ђинђића 81/11.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда.

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Земун.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Земун. 

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-55/2019 од 28. октобра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна Плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градску општину Земун, (по 
једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-698/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/16), до-
нела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ, ОП-

ШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације насеља Плави хоризонти, општина Земун (у даљем 
тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).

Члан 2.
Измене и допуне плана детаљне регулације ће обухвати-

ти мање измене и допуне планског документа ради дефини-
сања правила за изградњу подземне МРС и формирања две 
грађевинске парцеле јавне намене, површине око 1.400 m².

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљ-

не регулације представља План генералне регулације гра-
ђевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

Члан 4.
Према Плану генералне регулације грађевинског по-

дручја седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
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20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) предметна локација се налази 
у површинама намењеним за инфраструктурне објекте и 
комплексе.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Плави 
хоризонти, општина Земун („Службени лист Града Београ-
да”, брoj 24/13), односно дефинисање правила за изградњу 
подземне МРС и формирање две грађевинске парцеле јавне 
намене (ЈП1 – површина за инфраструктурне објекте и ком-
плексе – парцела за изградњу подземне мернорегулационе 
станице и ЈП2 – површина за комуналне намене – парцела 
за изградњу паркинга за комунална возила.

Члан 6.
У складу са чланом 51б. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) примениће се скраћени поступак израде измена и 
допуна плана детаљне регулације.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се предузећу „Пројектура” д.о.о., Београд, Живојина 
Жујовића 24, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана 
изради у року од два месеца од дана ступања на снагу одлу-
ке о изради плана.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације обезбедиће предузеће „MILLENNIUM TEAM д.о-
.о., Београд, Војводе Степе 390.

Члан 9.
Измене и допуне плана детаљне регулације биће изло-

жене на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бео-
града.

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Земун. 

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Земун.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-40/19 од 19. августа 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 

за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача 
плана и Градске општине Земун (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-699/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању 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, 83/18, 
31/19 и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА АРСЕ-
НИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КОМПЛЕКСА СТУДЕНТСКОГ 
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА И УЛИЦА БЛАГОЈА МАРЈАНО-
ВИЋА МОШЕ И ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојеви-
ћа, комплекса студентског спортског центра и улица Бла-
гоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: Измене и допуне 
Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд, између границе Плана детаљне регулације 
подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса 
студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића 
Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Бео-
град („Службени лист Града Београда”, број 56/16) и унутра-
шње регулације Улице Благоја Марјановића Моше, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 4,18 ha.

Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљне 

регулације представља План генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама:

– јавних намена – мрежа саобраћајница и железница – 
тунел,
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– јавних и/или осталих намена – површине за спортске 
објекте и комплексе – спортско-рекреативни комплекси и

– осталих намена – површине за становање – зона С9 – 
зона вишепородичног становања у постојећим организова-
ним насељима-отворени блок и зона К2 – зона комерцијал-
них садржаја у зони средње спратности.

Члан 4.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити инжењерско геолошки ела-
борат, катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Нови Београд, у делу који је обухваћен грани-
цом Измена и допуна плана.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је потреба за преиспитивањем решења дефинисаних важе-
ћим Планом детаљне регулације подручја између Булевара 
Арсенија Чарнојевића, комплекса студентског спортског 
центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске 
авијације, Градска општина Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 56/16) и провера могућности усклађи-
вања са Планом генералне регулације грађевинског подруч-
ја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17). 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) садржајем Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се ПД „BUREAU CUBE PARTNERS” из Београда, 
Савска 9, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана из-
ради у року од седам месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће ПД „Tempo company” д.о.о. из Београ-
да, Михаила Радосављевића 30.

Члан 9.
Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда. 

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Нови Београд.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне регу-

лације приступа се изради стратешке процене утицаја пла-
нираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-58/19 од 6. новембра 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна Плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Нови Бео-
град (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-700/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 124. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19) 
и члана 31. тачка 9) Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

СТАТУТА AПOTEKE „БЕОГРАД“

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Апо-
теке „Београд”, коју је донео Управни одбор Апотеке „Бео-
град”, под бројем 3168, на седници одржаној 22. августа 
2019. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Града Београда
Број 110-734/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 12. став 12. Закона о ин-
спекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 
– др. зaкoн и 95/18), и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 7/16 – 
oдлукa УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

I. У Решењу о образовању Комисије за координацију ин-
спекцијског надзора над пословима из изворне надлежно-
сти града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
46/15, 90/16 и 88/18), став V мења се и гласи:

„V. У Комисију се именују:
– за председника:
Горан Весић, заменик градоначелника града Београда;
– за заменика председника:
Соња Божовић, заменик начелника Градске управе Града 

Београда – секретар Секретаријата за инспекцијске послове;
– за чланове:
1) Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Бео-

града;
2) Коваленко Влаховић, руководилац Сектор за дежурни 

инспекцијски надзор и хитне интервенције Секретаријата 
за инспекцијске послове;

3) Владимир Стојиљковић, руководилац Сектора за сао-
браћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекциј-
ске послове;

4) Бранислава Грујичић, руководилац Сектора за коор-
динацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу Се-
кретаријата за инспекцијске послове;

5) Јелена Саблић, начелник Одељења за нормативне 
и управно-надзорне послове у Сектору за нормативне и 
управно-надзорне послове Секретаријата за инспекцијске 
послове;

6) Нада Павловић Смоловић, директор Службе за буџет-
ску инспекцију;

7) Весна Спалевић, начелник Одељења за надзор и пре-
кршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију 
града Београда Секретаријата за јавне приходе;

8) Нина Јандрић, в.д. заменика начелника Градске упра-
ве Града Београда, секретара Секретаријата за енергетику;

9) Душан Рафаиловић, заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда, секретар Секретаријата за саобраћај.

– за заменике чланова:
1) Јелена Раковић, подсекретар Секретаријата за посло-

ве начелника Градске управе;
2) Невенка Јакшић, руководилац Сектора за комунални 

инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове;
3) Ненад Мићић, начелник Одељења за превоз у друм-

ском саобраћају у Сектору за саобраћајни инспекцијски 
надзор Секретаријата за инспекцијске послове;

4) Милан Љуна, подсекретар Секретаријата за инспек-
цијске послове;

5) Драгана Мимовић, начелник Одељења за управ-
но-правне послове за инспекцијски надзор над трговином 
и туризмом у Сектору за нормативне и управно-надзорне 
послове Секретаријата за инспекцијске послове;

6) Александра Обрадовић, заменик директора Службе 
буџетске инспекције;

7) Драгица Јелић, инспектор за надзорне послове у Одеље-
њу за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода 
за територију града Београда Секретаријата за јавне приходе;

8) Оливера Милутиновић, руководилац Сектора за нор-
мативне и правне послове Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове;

9) Александра Ракић, руководилац Сектора за градску 
логистику Секретаријата за саобраћај.”

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

Скупштина Града Београда
Број 020-820/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јав-
ним предузећима „Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др закон и 37/19) и чла-
на 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдске електра-
не” Радета Басте, мастер економисте, због именовања ди-
ректора тог јавног комуналног предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-743/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

1. Именује се Раде Баста, мастер економиста, за директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” на 
период од четири године.
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2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику РС”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на ин-
тернет-страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач Град Београд, бр. 02-542/19-С од 29. августа 
2019. године којом је покренут поступак за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”. Оглас 
о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Београдске електране” објављен је 6. септембра 
2019. године у днвеним новинама „Вечерње новости”, које 
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије као 
и у „Службеном гласнику РС”, број 64/19, од 6. септембра 
2019. године. Такође, Оглас је објављен у „Службеном ли-
сту Града Београда”, број 74/19 као и на интернет страници 
Скупштине Града Београда. Рок за достављање пријава био 
је 7. октобар 2019. године.

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Београдске електране”, пристигле су две при-
јаве и то пријаве кандидата Горана Ајдера и Радета Басте. 
Комисија за спровођење избора директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач град Београд, утврдила је да су обе при-
стигле пријаве поднете 4. октобра 2019. године и да су бла-
говремене.

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 10. октобра 
2019. године, Комисија је оценила да је поднета пријава кан-
дидата Радета Басте потпуна и разумљива. Комисија је оце-
нила пријаву кандидата Горана Ајдера непотпуном и неразу-
мљивом, те је исту одбацила, у складу са чланом 37. став 4. 
Закона о јавним предузећима.

Комисија је саставила Списак од једног кандидата (Раде 
Баста) који испуњава услове за учешће у изборном поступ-
ку и заказала за 24. октобар 2019. године усмени разговор 
са наведеним кандидатом, ради провере стручне оспосо-
бљености, знања и вештина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка са напоменом да ће се сматрати да 
је одустао од учешћа у поступку за избор директора у слу-
чају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком је кан-
дидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је састави-
ла ранг-листу кандидата који су са најбољим резултатом ис-

пунили мерила за избор директора ЈКП „Београдске елек-
тране”, на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на 
основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Коми-
сије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни број Име и презиме кандидата Просечна оцена
1. Раде Баста 2,5

Комисија је констатовала да су просечна оцена и редо-
след кандидатата на ранг-листи пропорционални и сагласа-
ни резултату испуњених мерила за избор директора јавног 
предузећа, односно показаним знањима и вештинама кан-
дидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за енергетику, сходно члану 
41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма Секретаријат за енергетику је припремио предлог акта о 
именовању првог кандидата са ранг-листе и доставио га на 
усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а. Статута Града Београ-
да, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкурса 
Скупштина Града Београ доноси решење као у диспозитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 111-744/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – 
исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИМИ-

ТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

1. Разрешава се Јасмина Иванковић дужности директо-
ра Библиотеке „Димитрије Туцовић” због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-739/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 106 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 12. новембар 2019.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИМИ-

ТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

1. Именује се Јасмина Иванковић, професор српског је-
зика и књижевности, за директора Библиотеке „Димитрије 
Туцовић”, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-740/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гим-
назије Младеновац, Краља Александра Обреновића 25, и то: 

– Јасмина Милетић, представник родитеља;
– Биљана Јованчевић, представник јединице локалне са-

моуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-760/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАТЕ-

МАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ма-
тематичке гимназије, Београд, Краљице Наталије 37, пред-
ставник запослених Сандра Андрић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-762/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, Кнеза Милоша 12, пред-
ставнице родитеља, 

– Мирјана Јекић;
– Александра Трифуновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-764/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, СУРЧИН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „22. октобар”, Сурчин, Маршала Тита 8, 
представник родитеља Мирјана Стојадиновић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-766/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Милан Ракић”, Нови Београд, Војвођанска 
62, представник родитеља Дејан Марковић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-768/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈ-
СКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Хе-
мијско-прехрамбене технолошке школе, Београд, Љешка 82, 
представник јединице локалне самоуправе Чедомир Совтић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-770/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ма-
шинске школе „Радоје Дакић”, Београд, Мишка Крањца 17, 
представник родитеља Златко Тандарић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-772/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Трго-
вачке школе Београд, Хиландарска 1, представник запосле-
них Марица Кнежевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-774/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИ-

ЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гео-
лошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланко-
вић”, Београд, Есад Пашина 26, представници родитеља:

– Илија Кузмановић;
– Александар Крањец.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-776/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БА-

ЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ба-
летске школе „Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8, 
представници родитеља: 

– Ненад Станић;
– Душан Велебит.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-778/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИ-
ТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Поли-
технике – школе за нове технологије, Земун, Ауто-пут 18, 
представник родитеља Дијана Бербер.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-780/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-
НО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДО-

ВИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, То-
шин бунар 17, представник родитеља Жељко Коњик.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-782/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Тех-
ничке школе, Обреновац, Краља Петра I 12, и то:

– Соња Ракић, представник запослених;
– Горан Јовановић, представник запослених;
– Ана Тодоровић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града“

Скупштина Града Београда
Број 118-784/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Радоје Домановић”, Нови Београд, Булевар 
уметности 31, представник запослених Ирена Пауновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-786/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗДУ-

ХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Вазду-
хопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 2, 
представник родитеља Жељко Раца.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-788/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, ГРОЦКА

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Алекса Шантић”, Гроцка, Калуђерица, Краља Пе-
тра Првог 9, представник родитеља, Маризела Ранковић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-793/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, представ-
ник јединице локалне самоуправе Раде Радовановић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-795/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари 29. но-
вембра 11, представник родитеља Гордана Вучковић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-797/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Љуба Ненадовић”, Београд, Аце Јоксимо-
вића 25, представник родитеља Данијела Орловић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-799/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, 
представник родитеља Томо Зорић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-801/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд, Милорада Јан-
ковића Доце 34, представник родитеља Небојша Бобичић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-803/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Живомир Савковић”, Младеновац, Коваче-
вац, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, представник роди-
теља Југослав Александрић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-805/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Светозар Милетић”, Земун, Немањина 25, 
представник родитеља Звездана Чолић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-807/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, 
представник родитеља Татјана Прелевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-809/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Стеван Дукић”, Београд, Дантеова 52, пред-
ставник запослених Људмила Пуача. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-811/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шесте 
београдске гимназије, Београд, Милана Ракића 33, пред-
ставник родитеља Бранислава Ђорђевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-813/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗУБО-

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Зубо-
техничке школе Београд, Станка Враза 63, представник ро-
дитеља Бранислава Цвјетковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-815/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Мирослав Антић”, Београд, Црвено барјаче 
6, представници запослених:

– Долорес Грбић,
– Дражен Врачар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-817/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије 
Младеновац, Краља Александра Обреновића 25, и то:

– Живана Микичић, представник родитеља,
– Боривоје Живковић, представник јединице локалне 

самоуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-761/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАТЕ-

МАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Математичке 
гимназије, Београд, Краљице Наталије 37, представник за-
послених Верица Илић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-763/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Економ-
ско-трговинске школе, Сопот, Кнеза Милоша 12, представ-
ници родитеља:

– Весна Нешић,
– Сузана Стоилковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-765/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, СУРЧИН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„22. октобар”, Сурчин, Маршала Тита 8, представник роди-
теља Марина Совиљ Бубоња.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-767/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Милан Ракић”, Нови Београд, Војвођанска 62, представник 
родитеља Никола Нистор.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-769/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈ-
СКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Хемијско-пре-
храмбене технолошке школе, Београд,. Љешка 82, представ-
ник јединице локалне самоуправе Горан Младеновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-771/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Машинске шко-
ле „Радоје Дакић”, Београд, Мишка Крањца 17, представник 
родитеља Татијана Томић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-773/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Трговачке шко-
ле Београд, Хиландарска 1, представник запослених Бранка 
Јочић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-775/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИ-

ЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Геолошке и 
хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, Бео-
град, Есад Пашина 26, представници родитеља:

– Јелена Цигановић Марић;
– Драган Левнаић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-777/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Балетске шко-
ле „Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8, представници 
родитеља:

– Бојан Бајчетић;
– Ана Топаловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-779/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИ-
ТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Политехнике – 
школе за нове технологије, Земун, Ауто-пут 18, представ-
ник родитеља, Душка Павловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-781/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-
НО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДО-

ВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Правно-биро-
техничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, Тошин бу-
нар 17, представник родитеља, Сандра Ерић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-783/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Обреновац, Краља Петра I 12, и то:

– Данијела Петровић, представник запослених;
– Драган Јанковић, представник запослених;
– Гордана Урошевић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-785/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Радоје Домановић”, Нови Београд,. Булевар уметности 31, 
представник запослених Лидија Вранић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-787/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗДУ-

ХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 2, представ-
ник родитеља Филип Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-789/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бановић Страхиња”, Београд, Кнеза Вишеслава 15, на 
време од четири године, и то:

1) Станислав Кошћал;
2) Марина Милованчевић;
3) Тања Витас;
4) Горан Змијањац;
5) Милица Марковић;
6) Јелена Самарџић;
7) Ирена Тасић;
8) Дејан Илић;
9) Слободан Чумић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-790/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО МИТРОВИЋ”, НОВИ БЕО-

ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ратко Митровић”, Нови Београд, Омладинских бригада 
58, на време од четири године, и то:

1) Татјана Крсмановић;
2) Бојана Миловановић;
3) Соња Пејановић;
4) Слободан Јарић;
5) Љубица Икач Димитријевић;
6) Ранко Драговић;
7) Борис Постовник;
8) Стојан Ђукић;
9) Ненад Старчевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-791/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Борча, Београд, Трг ослобођења 3, по-
чев од 13. новембра 2019. године, на време од четири годи-
не, и то:

1) Марина Копиловић;
2) Јелена Андрејевић Маркварт;
3) Леонида Калезић;
4) Борис Ђуровић;
5) Данијел Ивковић;
6) Александра Настић;
7) Јелена Луковић;
8) Данка Радосављевић;
9) Милорад Смиљанић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-792/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, ГРОЦКА

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Алекса Шантић”, Гроцка, Калуђерица, Краља Петра Првог 
9, представник родитеља Татјана Војиновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-794/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, представ-
ник јединице локалне самоуправе Зоран Радовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-796/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари, 29. новембра 11, 
представник родитеља Снежана Ђурић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-798/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Љуба Ненадовић”, Београд, Аце Јоксимовића 25, представ-
ник родитеља Невена Поповић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-800/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, представ-
ник родитеља Јована Неделкоски Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-802/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Коста Абрашевић”, Београд, Милорада Јанковића 
Доце 34, представник родитеља Јелена Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112– 804/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле школе „Живомир Савковић”, Младеновац, Ковачевац, 
Трг Љубомира Ивановића – Геџе 11, представник родитеља 
Владан Антонијевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-806/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Светозар Милетић”, Земун, Немањина 25, представник ро-
дитеља Јелена Аврамовић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-808/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, представник родите-
ља Душан Милошевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-810/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Стеван Дукић”, Београд, Дантеова 52, представник запо-
слених Александра Костов Дојчиновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-812/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Шесте београд-
ске гимназије, Београд, Милана Ракића 33, представник ро-
дитеља Михаило Стошовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-814/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗУБО-

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Зуботехничке 
школе Београд, Станка Враза 63, представник родитеља, 
Нада Дамњановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-816/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мирослав Антић”, Београд, Црвено барјаче 6, представ-
ници запослених:

– Сретен Лукић;
– Милош Ћирковић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-818/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН ЛУКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Драган Лукић”, Нови Београд,. Неде Спасојевић 6, на време 
од четири године, почев од 17. децембра 2019. године, и то:

1) Гордана Врбица;
2) Татјана Марковић;
3) Данијела Радовановић;
4) Бојан Виларет;
5) Милка Љуштина;
6) Ивана Црнојевић;
7) Стефано Жерајић;
8) Срђан Минић;
9) Вукан Мишковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-819/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 1. и 2. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУ-
НА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕ-
ЂУ БУЛЕВАРА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КОМПЛЕК-
СА СТУДЕНТСКОГ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА И УЛИЦА 
БЛАГОЈА МАРЈАНОВИЋА МОШЕ И ПАРТИЗАНСКЕ 

АВИЈАЦИЈЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, ком-

плекса студентског спортског центра и улица Благоја Мар-
јановића Моше и Партизанске авијације, градска општина 
Нови Београд (у даљем тексту: Измене и допуне Плана де-
таљне регулације). 

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Нови Београд, између границе Плана детаљне регулације 
подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса 
студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића 
Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Бео-
град („Службени лист Града Београда”, број 56/16) и унутра-
шње регулације Улице Благоја Марјановића Моше, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 4,18 ha.

Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

4. Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се по-
дручје у оквиру предложене границе плана налази у повр-
шинама:

– јавних намена – мрежа саобраћајница и железница – 
тунел;

– јавних и/или осталих намена – површине за спортске 
објекте и комплексе – спортско-рекреативни комплекси и

– осталих намена – површине за становање – зона С9 – 
зона вишепородичног становања у постојећим организова-
ним насељима-отворени блок и зона К2 – зона комерцијал-
них садржаја у зони средње спратности.

5. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулаци-
је је потреба за преиспитивањем решења дефинисаних ва-
жећим Планом детаљне регулације подручја између Булева-
ра Арсенија Чарнојевића, комплекса студентског спортског 
центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске 
авијације, градска општина Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 56/16) и провера могућности усклађи-
вања са Планом генералне регулације грађевинског подруч-
ја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17). 

6. Стратешком проценом утицаја Измена и допуна Пла-
на детаљне регулације на животну средину, неће се разма-
трати прекогранична природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја измена и 
допуна плана детаљне регулације на животну средину из-
радиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе 
утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

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

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
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– смернице за процену утицаја пројеката на животну 
средину (смернице које се односе на спровођење Плана и 
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току 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 предметне Измене и 
допуне Плана детаљне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Измена и допуна Плана детаљне регулације, део је до-
кументације која се прилаже уз план.

8. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се ПД „BUREAU CUBE PARTNERS” из Београда, Сав-
ска 9, које је дужно да Нацрт измена и допуна Плана изради 
у року од седам месеци, од дана ступања на снагу Одлуке о 
изради Измена и допуна Плана детаљне регулације.

9. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће ПД „TEMPO COMPANY” д.о.о. из 
Београда, Михаила Радосављевића 30.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Измена и допуна Плана детаљне регулације биће оба-
вљена сарадња са свим надлежним и заинтересованим ор-
ганима и организацијама које имају интерес у доношењу 
одлука које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт измена и 
допуна плана детаљне регулације, сходно одредби члана 19. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члан 50. За-
кона 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, 83/18, 31/19 и 37/19).

11. 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 подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, ком-
плекса студентског спортског центра и улица Благоја Мар-
јановића Моше и Партизанске авијације, градска општина 
Нови Београд, која је у процесу доношења.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађе-

винске послове Градске управе Града Београда, у поступку 
доношења овог решења, имајући у виду територију пла-
на детаљне регулације, 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 V-04 
бр. 501.3-109/2019 од 27. августа 2019. године, утврдио је да 
предметне измене и допуне плана детаљне регулације пред-
стављају оквир за одобравање будућих развојних пројека-
та и подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину, у смислу одредбе члан 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Измена и допуна 
Плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, 
разматраће се постојеће стање животне средине, утицај пла-
нираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће 
разматрати прекогранична природа утицаја обзиром да им-
плементација плана не може имати негативан утицај на жи-
вотну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја измена и дпо-
уна плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-58/2019 од 11. ок-
тобра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београда доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу 
за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”. 

Секретаријат за заштиту животне средине, дописом 
V–04 бр. 501.3-156/2019 oд 22. октобра 2019. године, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-
1/2936/ Арх.бр. 64528/1 од 24. октобра 2019. год. и ЈКП „Зе-
ленило – Београд”, дописом бр. 26541/1 од 28. октобра 2019. 
год., дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана. Завод за заштиту природе Ср-
бије, није доставио предметно мишљење у законском року, 
те се сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), сматра да нема примедбе на предложену 
садржину решења о неприступању изради стартешке про-
цене.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-58/2019, 6. новембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације ширег подручја уз Улицу војводе Сте-
пе, општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изради измена Плана детаљне регула-
ције привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, 
Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33– – – – – – – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
део Орловског насеља у Миријеву, градска општина 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
ка између улица: Косте Главинића, Кабларске, Вал-
тазара Богишића, Ситничке и Краља Вукашина, 
градска општина Савски венац  – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације блокова 15 и 16, између улица: Макен-
зијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и 
Трга Славија, општина Врачар– – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације блока 
између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Де-
чанске и Нушићеве, градска општина Стари град– – –  6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин 
бунар на Новом Београду, градска општина Нови 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изради измена и допуна Плана де-
таљне регулације комплекса бензинских станица 
са пратећим садржајима (лева и десна страна), на 
средњој стационажи km 173+000 инфраструктур-
ног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд, 
на кат. парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1 све КО 
Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина 
Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Страна

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације насеља Плави хоризонти, општина 
Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне 
регулације подручја између Булевара Арсенија Чар-
нојевића, комплекса Студентског спортског центра 
и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске 
авијације, градска општина Нови Београд  – – – – – – 10

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Апотеке „Београд”  – – – – – – – – – – –  11

Решење о измени Решења о образовању Комисије 
за координацију инспекцијског надзора над посло-
вима из изворне надлежности Града Београда– – – –  12

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа „Београдске електране”, Београд – – – – – – – –  12

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Београдске електране”  – – – – – – –  12

Решење о разрешењу директора Библиотеке 
„Димитрије Туцовић”  – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о именовању директора Библиотеке 
„Димитрије Туцовић”  – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину измена и допуна 
Плана детаљне регулације подручја између Булева-
ра Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског 
спортског центра и улица Благоја Марјановића 
Моше и Партизанске авијације, градска општина 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
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