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GRADA BEOGRADA
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31. октобар 2011. године

Цена 220 динара

Градоначелник града Београда, 28. октобра 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” из Београда на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије ЈКП „Београдске електране”, коју је донео Управни одбор предузећа, под бројем
I-18245/3 од 19. октобра 2011. године.
2. Решење и Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”, по добијању сагласности оснивача, одлука ступа на
снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. новембра 2011. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-3836/11-Г, 28. октобрa 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 32. Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-8976/8 од 26. јула 2001. године, Одлуке о изменама и
допунама Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-7790/2 од 27. јула 2005. године, Одлуке о измени и допуни Статута
ЈКП „Београдске електране”, бр. 7-14543/1 од 10. септембра 2008. године и члана 23. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), Управни одбор је на 42. редовној седници, одржаној 19. октобра 2011. године,
донео следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(„Службени лист града Београда” бр. 1/02, 3/02 – испр., 23/02, 2/04, 41/04, 4/05 – испр., 27/05, 2/07, 7/07 – испр.,
36/08, 55/08, 34/10 и 35/10)
Члан 1.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по следећим ценама:
За загревање просторија
Ред.
бр.

Категорија потрошача

1.

2.

1.

Стамбени простор

1.1

ПДВ 8%

1.2

Продајна цена

2.

Остали потрошачи

2.1

ПДВ 8%

2.2

Продајна цена

Према загреваној површини

Према инсталисаној снази

дин/m2 годишње

дин/кw годишње

дин/кw годишње

дин/m2 годишње

дин/кwh

4.

5.

6.

7.

За инсталисану снагу
3.

Припрема ПТВ
(топла вода)

По мерилу количине топлотне енергије
Утрошена енергија

дин/m3
8.

999,49

2.392,05

376,25

4,87

79,96

191,36

30,10

0,39

131,44
10,51

1.079,45

2.583,41

406,35

5,26

141,95
231,38

7.907,70

2.392,05

6,13

632,62

191,36

0,48

18,51

8.540,32

2.583,41

6,61

249,89
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Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се ОЦ Маркетинг и продаја.
Члан 3.
Ова одлука по добијању сагласности оснивача објављује се у „Службеном листу града Београда” и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. новембра 2011. године.
Јавно комунално предузеће „Београдске електране”
Број I-18245/3, 19. октобра 2011. године
Председник
Зоран Спасић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 41a, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела блока 41a,
градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Предузећу за пројектовање и инжињеринг „MN group” д.о.о., Београд, Цара Николаја II бр. 42, које је дужно да нацрт плана
изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „НАПРЕД 41а”, Београд, Булевар М. Пупина
бр. 115.
3. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Нови Београд.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 41а,
градска општина Нови Београд („Службени лист града Београда” број 26/11).
Израда плана детаљне регулације поверава се Предузећу
за пројектовање и инжињеринг „MN group” д.о.о., Београд,

Цара Николаја II бр. 42, које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће „НАПРЕД 41а”, Београд, Булевар М. Пупина бр.
115.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-91/11 од 15. септембра
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, дао је позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању изради стартешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈКП „Зеленило
Београд”, ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље
и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, нису доставли
предметна мишљења у законском року, те се, сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04, 88/10),
сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-91/11, 18. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЕТ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: УЗУН МИРКОВЕ, КРАЉА ПЕТРА,
ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВЕ И ТАДЕУША КОШЋУШКА,
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације пет блокова између улица: Узун Миркове, Краља
Петра, Господар Јевремове и Тадеуша Кошћушка, градска
општина Стари град (у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београд”, Палмотићева 30, Београд,
које је дужно да нацрт плана изради у року од три месеци
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана
детаљне регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
3. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Стари град.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације
пет блокова између улица: Узун Миркове, Краља Петра,
Господар Јевремове и Тадеуша Кошћушка, градска општина
Стари град („Службени лист града Београда”, број 26/11).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београд”, Палмотићева 30, Београд, које
је дужно да нацрт плана изради у року од три месеци од
дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио
је да предметни план не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
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стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-92/11 од 15. септембра
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, дао је позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Секретаријат за заштиту животне средине, Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило Београд” и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, нису доставили предметна мишљења у законском року, те се, сходно
одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04
,88/10), сматра да немеју примедбе на предложену садржину
решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-92/11, 20. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
На основу члана 9. ст. 1. и 2.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 и
24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ
ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ СТЕВАНА
МАРКОВИЋА(ЂУРЕ ЂАКОВИЋА), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Стевана Марковића (Ђуре
Ђаковића), градска општина Земун (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
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3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића),
градска општина Земун, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени поверава се
ЈУП „Урбанистички завод Београд”, Палмотићева бр. 30 из
Београда.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од седам месеци од дана ступања на
снагу Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића),
градска општина Земун.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун, обезбедиће Нафтна индустрија Србије, Блок промет, Дирекција за
капиталну изградњу и МТО, Нови Сад, Народног фронта
бр. 12.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).

31. октобар 2011.

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Стевана Марковића (Ђуре
Ђаковића), градска општина Земун („Службени лист града
Београда”, број 26/11).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул.
Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-93/11 од 16. септембра 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска
општина Земун, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за
јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” дало је позитивно мишљење на Предлог решења о приступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
Секретаријат за заштиту животне средине, Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило Београд” и Завод за заштиту природе Србије, нису у законском
року доставили предметна мишљења, те се, сходно одредби
члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о
приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-93/2011, 20. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

31. октобар 2011.
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На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 и
24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ЏОНА КЕНЕДИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Џона Кенедија, градска
општина Земун (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење глана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса станице за
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снабдевање горивом у ул. Џона Кенедија, градска општина
Земун, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени поверава се
ЈУП „Урбанистички завод Београд”, Палмотићева бр. 30 из
Београда.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од седам месеци од дана ступања
на снагу Плана детаљне регулације комплекса станице за
снабдевање горивом у ул. Џона Кенедија, градска општина
Земун.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Џона Кенедија,
градска општина Земун, обезбедиће Нафтна индустрија
Србије, Блок промет, Дирекција за капиталну изградњу и
МТО, Нови Сад, Народног фронта бр. 12.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса станице
за снабдевање горивом у ул. Џона Кенедија, градска општина Земун („Службени лист града Београда”, број 26/11).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04,
88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул.
Џона Кенедија, градска општина Земун, садржаће елементе
из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-94/11 од 16. септембра 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
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детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у ул. Џона Кенедија, градска општина Земун, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” и Завод за
заштиту природе дали су позитивно мишљење на Предлог
решења о приступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Институт
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈКП „Зеленило Београд”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно
здравље, нису доставили предметна мишљења у законском

31. октобар 2011.

року, те се, сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину(„Службени гласник
РС” бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедби на предложену садржину решења о приступању изради стратешке
процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-94/2011, 21. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 14. октобра 2011. године, на основу члана 27. Статута
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 36/10 – пречишћен текст) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БАЊИЦА, ГОРЊИ
ВОЖДОВАЦ, ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА, ДОЊИ
ВОЖДОВАЦ, АУТОКОМАНДА, ТЕШИЋА КУПАТИЛО,
ПАШИНО БРДО, ВИНОГРАДИ, ШУМИЦЕ, ДУШАНОВАЦ, МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ, СИВА СТЕНА, БРАЋЕ
ЈЕРКОВИЋ, МИТРОВО БРДО, КУМОДРАЖ, КУМОДРАЖ I, КУМОДРАЖ II, ЈАЈИНЦИ, РАКОВИЦА, РИПАЊ
И МЕДАКОВИЋ III
I. Мења се Решење о разрешењу и избору Савета месних
заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија,
Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино
брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и
Медаковић III, („Службени лист града Београда”, бр. 4/10,
11/10, 31/10, 36/10, 50/10, 14/11 и 27/11) у ставу 3. и то:
9. Месна заједница „Шумице”
– Разрешава се председник Савета Александар Линц
Ђорђевић, на лични захтев.
– Бира се за председника Савета Вера Павловић.
– Разрешава се заменик председника Савета Боривоје
Кнежевић.
– Разрешава се дужности члан Савета Александар Зелен.
– Бира се за заменика председника Савета Александар
Зелен.
– Разрешавају се дужности чланови Савета Момир
Фуштић, Душан Лаловић, Никола Јагић.
– за чланове Савета бирају се: Боривоје Кнежевић, Гордана Станковић, Дивна Бекан, Дејан Дубајић.
13. Месна заједница „Браће Јерковић”
– Разрешава се председник Савета Драгослав Бурчул, на
лични захтев.
– Разрешава се заменик председника Савета Дарио Видовић.

– Разрешава се дужности члан Савета Весна Лазовић.
– Бира се за председника Савета Дарио Видовић.
– Бира се за заменика председника Савета Весна Лазовић.
– Разрешавају се дужности чланови Савета: Небојша
Грујичић, Жељко Бољевић, Скендер Бериша.
– за чланове Савета бирају се: Драгана Радисављевић,
Даница Лазаревић, Драган Дакић, Млађан Младеновић.
19. Месна заједница „Раковица”
– Разрешава се дужности председник Савета Горан Станојковић.
– Разрешава се дужности члана Савета Горан Вујић.
– Бира се за председника Савета Горан Вујић.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 06-84/2011, 14. октобра 2011. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 14. октобра 2011. године, на основу члана 27. Статута
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 36/10 – пречишћен текст) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „БЕЛИ ПОТОК”, „ПИНОСАВА” И „ЗУЦЕ”
I. У тачки 2. Решења о разрешењу и избору Савета месних заједница „Бели Поток”, „Пиносава” и „Зуце” („Службени лист града Београда”, бр. 3/10, 11/10 и 25/10) врши се
следећа измена:
МЗ „Пиносава”
– Разрешава се председник Савета Бранко Јовичић, на
лични захтев.
– Бира се за председника Савета Небојша Радојичић.
МЗ „Зуце”
– Разрешава се председник Савета Бранко Нешковић, на
лични захтев.
– Бира се за председника Савета Велибор Нешковић.
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II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 06-85/2011, 14. октобра 2011 године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. октобра 2011. године, на основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС”,
број 43/91) и чл. 18. и 52. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о јавном правобранилаштву градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 4/05 и
15/10), у члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Јавни правобранилац има једног заменика.”
Члан 2.
У тексту одлуке речи: „Општинска управа” у одређеном
падежу замењују се речју: „Управа” у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 11. одлуке мења се и гласи:
„За вршење стручних и административно-техничких
послова Јавно правобранилаштво има два сарадника и два
административна радника.
Унутрашња организација и систематизација радних
места у Јавном правобранилаштву уређује се актом који доноси јавни правобранилац.
Комплетне финансијско-рачуноводствене и послове који
се односе на обрачун и исплату плата и других примања за
потребе Јавног правобранилаштва обавља Служба за буџет
и финансијске послове Управе градске општине Младеновац.
Послове у вези са радним односима запослених у Јавном правобранилаштву и вођење евиденције у области рада
за потребе Јавног правобранилаштва обавља надлежно
одељење управе за опште послове.”
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Члан 6.
У члану 14. одлуке, после става 1. додају се нови ставови
који гласе:
„О правима, обавезама и одговорностима запослених лица
у Јавном правобранилаштву одлучује јавни правобранилац.
На запослене у Јавном правобранилаштву сходно се
примењују одредбе закона и других прописа којим се
утврђују права и обавезе и одговорности запослених у Управи градске општине Младеновац.
Звања, занимања, плате и друга примања запослених у
Јавном правобранилаштву утаврђују се у складу са Правилником о звањима, занимањима, платама и другим примањима запослених у Управи градске општине Младеновац.”
Члан 7.
Јавни правобранилац градске општине Младеновац дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донесе акт о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/13/2011, 26. октобра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 26. октобра 2011. године, на основу чл. 18. и 44.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, брoj 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се да је Драгану Марковићу престала функција члана Већа градске општине Младеновац са 26. октобром 2011. године, због подношења оставке.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/4/2011, 26. октобра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Члан 4.
После члана 11. одлуке додаје се нови члан 11. а који
гласи:
„Јавно правобранилаштво може примати на обуку дипломиране правнике ради стицања услова за полагање правосудног испита а без заснивања радног односа, (волонтери).”

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. октобра 2011. године, на основу члана 45.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и чл. 18. и 38.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

Члан 5.
У члану 12. одлуке, после става 1. додаје се нови став
који гласи:
„Средства за рад чине:
1. средства за исплату плата и других примања,
2. средства за материјалне трошкове,
3. средства за посебне намене,
4. основна средства.”

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се да је Богдану Вуксановићу, одборнику у
Скупштини градске општине Младеновац, који је изабран
са Изборне листе Младеновац – за европску Србију – Борис
Тадић, на изборима одржаним 11. маја 2008. године, престао
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мандат одборника у Скупштини градске општине Младеновац, због избора за члана Већа градске општине Младеновац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/10/2011, 26. октобра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. октобра 2011. године, на основу чл. 18. и 38. став
1. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, брoj 40/10 – пречишћен текст), донела је

31. октобар 2011.

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. октобра 2011. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се дужности у Општинској изборној комисији у сталном саставу и то:
– Јован Стрижак, председник,
– Небојша Васић, заменик председника,
– Мирјана Симовић, секретарм
– Снежана Симић, заменик секретара,
– Милан Митрашиновић, члан,
– Николина Бусић, заменик члана,
– Јован Бошковић, члан,
– Веселинка Радосављевић, заменик члана,
– Горан Пешић, члан,
– Александра Матејић, заменик члана,
– Маја Анић, члан,
– Драгана Алексендрић, заменик члана,
– Дијана Лазић, члан,
– Магдалена Перенчевић, заменик члана,
– Данијела Николичић, члан,
– Славиша Кнежевић, заменик члана.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именују се у Изборну комисију градске општине Младеновац у сталном саставу, и то:
за председника
– Јован Стрижак, дипл. правник, Демократска странка
за заменика председника
– Небојша Васић, дипл. правник, Демократска странка
за члана
– Милан Митрашиновић, правник, Демократска странка Србије
за заменика члана
– Дијана Лазић Вулиновић, дипл. правник, Демократска
странка Србије
за члана
– мр. Божидар Грубовић, дипл. правник, Српска напредна странка
за заменика члана
– Никола Миленковић, дипл. правник, Српска напредна
странка
за члана
– Горан Пешић, апсолвент специјалне педагогије, Уједињени региони Србије
за заменика члана
– Миодраг Бабић, наставник математике, Уједињени региони Србије
за члана
– Славица Костић, матурант гимназије, Јединствена Србија
за заменика члана
– Данијела Николичић, студент права, Демократска
странка
за члана
– Зоран Каличанин, економиста, Српска радикална
странка
за заменика члана
– Мирјана Чолић, правник, Нова Србија
за члана
– Јован Бошковић, дипл. правник, Демократска странка
за заменика члана
– Младен Тодоровић, дипл. правник, Демократска
странка
за секретара
– Мирјана Симовић, дипл. правник,
за заменика секретара
– Снежана Симић, дипл. правник.
2. Седиште Изборне комисије је у Улици Јанка Катића
бр. 6, Младеновац.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/5/2011, 26. октобра 2011. године

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/6/2011, 26. октобра 2011. године

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Бира се Богдан Вуксановић, студент Београдске пословне школе, за члана Већа градске општине Младеновац
на сталном раду.
2. Именовани ће функцију члана Већа обављати почев
од 27. октобра 2011. године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/3/2011, 26. октобра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. октобра 2011. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ

Председник
Радета Марић, с. р.

Председник
Радета Марић, с. р.

31. октобар 2011.
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ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – ЈЕДИНИ ЗАКОНОМ ОВЛАШЋЕН ИЗДАВАЧ
СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ ПО
НАЈПОВОЉНИЈИМ
УСЛОВИМА
Прописи и други акти Републике Србије
– службени, тачни, потпуни, ажурни!
Будите на извору информација о
расписаним јавним набавкама добара,
услуга и радова!

ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Службени гласник Републике Србије за 2012. годину
А1 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 32.500,00 РСД
Попуст 10% – за уплате до 30. новембра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног
издања „Службеног гласника РС“ – 29.250,00 РСД
Попуст 5% – за уплате до 31. децембра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног
издања „Службеног гласника РС“ – 30.875,00 РСД

Свим претплатницима на штампано издање одобравамо 50% ПОПУСТА
на електронско издање „Службеног гласника РС“ или друго појединачно
електронско издање/базу по Вашем избору

Просветни гласник Републике Србије за 2012. годину
А2 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 12.500,00 РСД

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори за 2012. годину
A3 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 31.250,00 РСД

Цене су са ПДВ-ом и ПТТ трошковима.
СЛУЖБА ПРЕТПЛАТЕ – ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, тел.: 011 30 60 588, 30 60 359,
факс: 011 30 60 571, e-mail: pretplata@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА САДРЖАЈЕ ПОРТАЛА СЛУЖБЕНИХ
ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БАЗА ПРОПИСА ЗА 2012. ГОДИНУ
Е1 „Службени гласник РС“ за 2012. годину
Сви бројеви за текућу годину, у PDF и HTML формату, с могућношћу лаког и брзог претраживања
законодавног и огласног дела. Нови бројеви доступни истовремено са штампаним издањем.
Цена годишње претплате за једну приступну шифру – 29.000,00 РСД
Е2 „Просветни гласник РС“ за 2012. годину
Сви бројеви за текућу годину, у PDF и HTML формату, с могућношћу лаког и брзог претраживања.
Нови бројеви доступни истовремено са штампаним издањем.
Цена годишње претплате за једну приступну шифру – 11.000,00 РСД
Е3 „Службени гласник РС – Међународни уговори“ за 2012. годину
Сви бројеви за текућу годину, у PDF и HTML формату, с могућношћу лаког и брзог претраживања.
Нови бројеви доступни истовремено са штампаним издањем.
Аутентичне информације о међународном праву које је саставни део унутрашњег правног поретка!
Цена годишње претплате за једну приступну шифру – 20.000,00 РСД
Е4 Регистар и текстови важећих прописа и општих аката
Изворни текстови важећих прописа и општих аката – Редакцијски пречишћени текстови – Личне карте
закона –Повезани прописи – Уставносудска пракса – Мишљења надлежних републичких органа –
Питања и одговори – Напомене издавача о одложеној примени и другим специфичностима прописа –
Модели уговора – Модели образаца – Референтна литература.
Цена претплате за једну приступну шифру – 20.000,00 РСД
Е5 Архива службених гласила – цена годишње претплате за једну приступну шифру – 20.000,00 РСД
5.1. „Службени гласник РС“ од 1945. до 2011, цена: 6.000,00 РСД
5.2. „Службени лист“ од 1945. до 2006, цена: 5.000,00 РСД
5.3. „Просветни гласник РС“ од 1990. до 2011, цена: 4.000,00 РСД
5.4. „Ратификовани међународни уговори и други акти“ од 1945. до 2011, цена: 10.000,00 РСД
Е6 ПОРТАЛ СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БАЗА ПРОПИСА (од Е1 до Е5)
Електронска ризница прописа
Цена годишње претплате за једну приступну шифру – 74.000,00 РСД

Цене су са ПДВ-ом.

ПРОМОТИВНЕ ЦЕНЕ ПОРТАЛА СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И БАЗА ПРОПИСА ЗА 2012.ГОДИНУ
за уплате до 31. децембра 2011.

Гласников Портал – службене, аутентичне, ажурне и потпуне информације
о прописима и другим актима Републике Србије
t Попуст 30% – за уплату до 30. новембра 2011. – цена годишње приступне шифре – 51.800,00 РСД
t Попуст 25% – за уплату до 31. децембра 2011. – цена годишње приступне шифре – 55.500,00 РСД
t Додатни попуст 10% за више од ПЕТ претплатних шифри!
t ПОКЛОН свим претплатницима – годишња претплата на Гласникове часописе:
– ЗИП
– ПРАВО & ДРУШТВО
– ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

СЛУЖБА ПРЕТПЛАТЕ – ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, тел.: 011 30 60 588, 30 60 359, факс: 011 30 60 571,
e-mail: pretplata@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног комуналног
предузећа „Београдске електране” са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела блока 41а, градска општина Нови
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна
Плана детаљне регулације пет блокова између улица: Узун Миркове, Краља Петра, Господар Јевремове и Тадеуша Кошћушка, градска општина Стари
град – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у
Улици Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Акти градских општина

1

2

3

3

5

ВОЖДОВАЦ
Решење о измени Решења о разрешењу и избору
савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац,
Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда,
Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице,
Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће
Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III
Решење о измени Решења о разрешењу и избору
савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава”
и „Зуце” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном
правобранилаштву градске општине Младеновац
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Младеновац – – – – – – –
Решење о престанку мандата одборника у
Скупштини градске општине Младеновац– – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Општинске изборне комисије у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Изборне комисије градске
општине Младеновац у сталном саставу – – – – – –

6
6

7
7
7
8
8
8
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

