ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVIII Број 34

11. април 2014. године

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. aприла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став
4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

Цена 220 динара

План детаљне регулације представљаће плански основ
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и
израду урбанистичко-техничких докумената.

ОД Л У КУ

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„MARKOM PROJECT LINE” д.о.о, Београд, Господара Вучића 180 (у складу са Уговором бр. У-ПД2/13 од 11. децембра 2013. године, закљученим са Предузећем за унутрашњу
и спољну трговину АСЛ д.о.о. из Београда, Андре Николића
2а), које је дужно да нацрт плана изради у року од 10 (десет)
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОКОВЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КОЧЕ КАПЕТАНА, ЊЕГОШЕВЕ, КУРСУЛИНЕ И МАКЕНЗИЈЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Предузеће за унутрашњу и спољну трговину АСЛ
д.о.о. из Београда, Андре Николића 2а.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, курсулине и
Макензијеве градска општина Врачар (у даљем тексту: план
детаљне регулације).

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар, између
улица: Коче капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве,
укључујући и регулацију наведених саобраћајница, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 3 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно
нацрта плана.
Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу
плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони
план), попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс правила уређења
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Врачар.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Врачар.
Члан 8.
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, Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове и Републичког геодетског завода и један примерак
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства
грађевинарства и урбанизма и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда (по два копије), Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, градске општине Врачар и обрађивача плана (по једна копија).
Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана
детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине
Врачар.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 350-2438/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број
52/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13-пречишћен текст, 9/13 –
исправка, 61/13 и 15/14), члан 64. мења се и гласи:
„Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређивања животне средине који се
односе на: континуирано праћење стања животне средине,
односно контролу квалитета ваздуха, површинских вода и
изворске воде јавних чесама, као и загађености земљишта,
мерења нивоа буке у животној средини и јонизујућег зрачења; успостављање локалног регистра извора загађивања;
израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја, заштите природе и животне средине, као
и акционих и санационих планова; заштиту природних
ресурса и добара, управљање заштићеним природним добрима, њихово коришћење и развој; заштиту биолошке
разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема; контролу популација штетних организама; јавне набавке у области заштите животне средине;
информисање и еколошко образовање; додељивање награда
и признања из области заштите животне средине; утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом града и другим прописима.
Секретаријат, као поверене, обавља послове који се односе на: израду плана заштите од удеса, мера и поступака
одговора на удес и санацију последица удеса; доношење
краткорочних акционих планова смањења ризика или
трајања прекорачења концентрација опасних по здравље
људи; акустичко зонирање; утврђивање статуса и подручја
угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја; утврђивање услова и
мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора
и изградњу објеката и постројења; оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину
планова и програма у области планирања или коришћења
земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом,
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управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања
природних станишта и дивље флоре и фауне; спровођење
поступака процене утицаја пројеката на животну средину;
издавање дозвола, одобрења и других аката за сакупљање,
транспорт, складиштење, третман и одлагање комуналног
односно интерног и неопасног отпада; утврђивање услова
за рад нових и постојећих постројења и издавање интегрисаних дозвола; издавање дозвола за промет и коришћење
нарочито опасних хемикалија и дозвола за стационарне изворе загађивања ваздуха; друге послове државне управе у
области заштите животне средине које Република законом
повери граду.
Послови планирања и организације управљања отпадом
који се односе на: израду, измене и спровођење локалног
плана управљања отпадом; подстицање, развој, организацију, израду и праћење појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, превенције,
поновног искоришћења и рециклаже отпада; уређивање,
обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним отпадом и обезбеђивање услова за његов развој,
као и уређивање поступка наплате услуга у области управљања комуналним, односно интертним и неопасним отпадом; санацију и ремедијацију постојећих и изградњу нових
депонија; изградњу и рад постројења за третман отпада и
његово искоришћење; учешће у одређивању и припремању
локација, изградњи, опремању и раду центара за сакупљање
и складиштење рециклабилног, кабастог, опасног отпада
из домаћинства и другог отпада који се не може одлагати у
контејнере, укључујући и трансфер станице; вршење надзора над обављањем комуналне делатности управљања комуналним отпадом; спровођење поступака јавних набавки из
своје надлежности; информисање, образовање и развијање
јавне свести о управљању отпадом и друге послове у области планирања и организације управљања отпадом у складу
са законом, Статутом града Београда и другим прописима,
врше се у Дирекцији за управљање отпадом.
Секретаријат врши и послове инспекцијског надзора
над применом и спровођењем закона и других прописа у
области заштите природе и животне средине, управљања
отпадом које Република повери граду Београду.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове одлуке почиње да ради Дирекција за управљање отпадом у саставу Секретаријата за
заштиту животне средине, са делокругом утврђеним овом
одлуком.
Члан 3.
Начелник Градске управе уз претходно прибављену сагласност Привременог органа града Београда донеће акт
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Секретаријату за заштиту животне средине у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Начелник Градске управе, уз претходно прибављену сагласност Привременог органа града Београда, поставиће
директора Дирекције за управљање отпадом у року од осам
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Начелник Градске управе, поставиће заменика и помоћника директора из става 1. овог члана, у року од 30 дана од
дана ступања на снагу акта из члана 4. ове одлуке.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда.”
Привремени орган града Београда
Број 020-2512/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 11. aприла 2014. године, на основу члана 20. тачка 5. и
члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13 – одлука УС), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана
25. тачка 10. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист
града Београда”, број 52/13), донео је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању баште угоститељског објекта
на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 11/14), у члану 6. у ставу 3. речи: „Површина на
којој се башта поставља може се продужити изван дужине
фронта угоститељског објекта” замењују се речима: „Површина баште из става 2. овог члана може бити проширена на
околну површину”.
У истом члану став 4. мења се и гласи:
„Када је код површине баште из става 2. овог члана једна од димензија мања од 3 m, она се може проширити и на
околну површину испред суседне зграде, тако да не прелази
6 m и под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.”
Члан 2.
У члану 47. став 2. мења се и гласи:
„Примерак одобрења се доставља и организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове јавних прихода, ради утврђивања и наплате локалне комуналне таксе.”
Члан 3.
У члану 55. став 1. тачка 5. број: „53” замењује се бројем:
„54”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 350-2437/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Број 34 – 3

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/11), члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог
органа града Београда („Службени лист града Београда”,
број 52/13), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист
града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 и
11/14), члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама члана
11б, 11в и члана 19. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 25.000 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5.000 динара физичко лице. ”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 34-2446/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. aприла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/11), члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени
лист града Београда”, број 52/13) и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама („Службени лист града Београда”,
бр. 9/01, 11/05, 23/05 и 2/11), члан 26. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће које одржава пијацу ако:
1. поступа супротно члану 7. ове одлуке;
2. не обезбеди ред на пијаци (члан 10. ове одлуке);
3. не одржава објекте у уредном и исправном стању (члан
17. став 1. ове одлуке);
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4. не поступи по налогу надлежног органа (члан 17. став
3. ове одлуке);
5. не поступи у складу са чланом 18. став 1;
6. не опреми пијацу у складу са чланом 19.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу новчаном казном у износу од 10.000 до
75.000 динара.
Предузетник који одржава пијацу казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од
10.000 до 250.000 динара.”
Члан 2.
После члана 26. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 26а
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће
се за прекршај предузеће које одржава пијацу ако:
1. не истакне пијачни ред (члан 9. став 1. ове одлуке),
2. не извршава обавезе утврђене у члану 12. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000,00 динара одговорно лице у предузећу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 30.000,00 динара предузетник који одржава пијацу.
За прекршаје из ст. 1-3. овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.”
Члан 3.
У члану 27. у ставу 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00”
замењују се речима: „од 50.000,00 до 500.000,00”.
У истом члану и ставу, тачка 1. брише се.
У истом члану, у ставу 2. речи: „од 2.500,00 до 75.000,00”
замењују се речима: „од 10.000,00 до 75.000,00”.
У истом члану, у ставу 3. речи: „од 5.000,00 до 250.000,00”
замењују се речима: „од 10.000,00 до 250.000,00”.
У истом члану, у ставу 4 речи: „од 2.500,00 до 75.000,00”
замењују се речима: „од 5.000,00 до 75.000,00”.
Члан 4.
Члан 28. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће
се за прекршај предузеће и друго правно лице ако:
1. поступи супротно одредбама из члана 11. тач. 1, 3, 4, 6,
9, 10. и 15. ове одлуке,
2. постави објекат без претходно прибављене сагласности
(члан 15. став 4. ове одлуке),
3. користи објекат или пијачни простор без закљученог
уговора (члан 21. став 1. ове одлуке),
4. не одржава пијачни објекат који користи у исправном
и уредном стању (члан 23. став 1. тачка 3. ове одлуке),
5. ако поступи супротно члану 24. ст. 2-4. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000,00 динара одговорно лице у предузећу и
другом правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 30.000,00 динара предузетник.”
Члан 5.
Члан 29. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако:
1. поступи супротно одредбама из члана 11. ове одлуке,
2. постави објекат без претходно прибављене сагласности
(члан 15. став 4. ове одлуке),
3. користи објекат или пијачни простор без закљученог
уговора (члан 21. став 1. ове одлуке),
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4. не одржава пијачни објекат који користи у исправном
и уредном стању (члан 23. став 1. тачка 3. ове одлуке),
5. ако поступи супротно члану 24. ст. 2-4. ове одлуке.”
Члан 6.
После члана 29. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 29а
За прекршаје из чл. 28. и 29. ове одлуке комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни
налог у складу са законом.”
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 352-2475/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. aприла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 31. тачка 7. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и
члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
24/03, 11/05 и 2/11) у члану 22. у ставу 1. речи: „од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара” замењују се речима: „од 100.000,00
до 750.000,00 динара”.
У истом члану и ставу, после алинеје 1. додаје се алинеја
2. која гласи: „поступи супротно одредби члана 5. став 1.
ове одлуке”.
У истом члану у ставу 2. речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара” замењују се речима: „од 25.000,00 до 50.000,00 динара”.
Члан 2.
У члану 23. у ставу 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара” замењују се речима: „од 100.000,00 до 750.000,00 динара”.
У истом члану у ставу 2. речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара” замењују се речима: „од 25.000,00 до 50.000,00 динара.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 352-2476/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. aприла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/11), члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. тачка 7.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

ОД Л У КУ

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/11), члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. тачка 7.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
Члан 1.
У Одлуци о димничарским услугама („Службени лист
града Београда”, бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и
11/05), члан 17. мења се и гласи:
„Надзор над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши организациона јединица
Градске управе надлежна за комуналне послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове
комуналне инспекције.
Контролу примене ове одлуке и комунално полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција.”
Члан 2.
У члану 18. у ставу 1. речи: „од 5.000 до 500.000” замењују се речима: „од 50.000,00 до 500.000,00”.
У истом члану и ставу, у тачки 1, после броја: „7”, додају
се речи: „и 8”.
У истом члану, у ставу 2, после речи: „од 250 до 25.000”
замењују се речима: „од 5.000,00 до 75.000,00”.
У истом члану, после става 2. додаје се нови став, који
гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара предузетник.”
Члан 3.
Члан 19. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1. за извршење димничарске услуге димничару не изда
одговарајућу потврду (члан 14. став 1.),
2. димничару не омогући вршење димничарских услуга
(члан 14. став 3.),
3. поступи супротно одредбама из става 3. члана 16. ове
одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 30.000,00 динара предузетник.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000,00 динара физичко лице.
За прекршаје из ст. 1–4. овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.”

Привремени орган града Београда
Број 352-2478/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 37/11 и 55/11) у члану 32. у ставу 1. у алинеји
3. речи: „изриче и наплаћује новчану казну на лицу места”
замењују се речима: „издаје прекршајни налог”.
Члан 2.
У члану 33. у ставу 2. у алинеји 1 речи: „изриче и
наплаћује новчану казну на лицу места” замењују се речима: „издаје прекршајни налог”.
Члан 3.
Члан 34. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. држи копитаре и папкаре ван простора прописаних
ставом 2. члана 8. ове одлуке,
2. објекат у коме држи копитаре и папкаре није прописано удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на
суседној парцели (члан 8. став 3),
3. није прибавио претходну сагласност свих сувласника
породичне куће (члан 8. став 4),
4. држи живину ван простора прописаних ставом 1. члана 9. ове одлуке,
5. објекат у коме држи живину није прописано удаљен од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели (члан 9. став 2),
6. није прибавио претходну сагласност свих сувласника,
односно власника породичне куће (члан 9. став 3),
7. држи куниће ван простора прописаних ставом 1. члана 10. ове одлуке,
8. објекат у коме држи куниће није прописано удаљен
од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели (члан 10. став 2),
9. није прибавио претходну сагласност свих сувласника,
односно власника породичне куће (члан 10. став 3),
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10. објекат у коме држи голубове није прописано удаљен
од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели и ако није прибавио сагласност свих власника станова и посебних делова стамбене зграде, сувласника породичне куће односно сагласности свих власника породичних
кућа (члан 12. ст. 1, 3. и 4.),
11. поступа супротно забрани из члана 13. став 2. ове одлуке,
12. држи пса или мачку у заједничким просторијама
стамбене згаде без претходно прибављене сагласности свих
власника станова и посебних делова зграде (члан 14. став 1.),
13. поступа супротно одредби става 2. члана 14. ове одлуке,
14. није прибавио сагласност свих власника станова и
посебних делова стамбене зграде, сувласника породичне
куће, односно сагласности свих власника породичних кућа
(члан 15. став 1.),
15. објекат у коме држи пса није прописано удаљен од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели, односно кућа у дворишту са већим бројем породичних кућа (члан 15. став 2.),
16. поступа супротно одредби члана 16. ове одлуке,
17. поступа супротно забрани из члана 22. став 1. алинеје 1. и 2.”
Члан 4.
У члану 35. у ставу 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара”.
У истом члану у ставу 2. речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара” замењују се речима: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара”.
У истом члану у ставу 3. речи: „од 5.000,00 до 250.000,00
динара” замењују се речима: „од 10.000,00 до 250.000,00 динара”.
Члан 5.
Члан 36. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако:
1. држи копитаре, папкаре, живину и куниће противно
ставу 1. члана 7. ове одлуке,
2. изводи пса на јавну површину без поводника (члан 19.
став 1.),
3. његовог опасног пса на јавне површине изводи лице
које није пунолетно, ако изводи опасног пса без поводника,
заштитне корпе на њушци и потврде за псе (члан 19а.),
4. изводи опасног пса на јавну површину без претходно
прибављене сагласности, потврде за псе и важеће пријаве за
учешће на изложби (члан 19б.),
5. пушта пса са поводника да се слободно креће у парку
и на другој јавној зеленој површини супротоно одредбама
става 1. члана 20. ове одлуке,
6. поступа супротно забрани из члана 20. ст. 2. и 3. ове
одлуке,
7. поступа супротно забрани из члана 22. став 1. алинеје
3, 4. и 5.
8. поступа супротно забрани из члана 22. став 3. и 4. ове
одлуке,
9. испрљану површину не очисти без одлагања (став 1.
члана 23.),
10. уводи псе и мачке у објекте из става 1. члана 24. ове
одлуке,
11. поступа супротно забрани из члана 25. ове одлуке,
12. не онемогући комуналном инспектору и комуналном
полицајцу неометано вршење послова, односно приступ
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објектима и животињама, не стави на увид сва потребна
документа и у остављеном року не достави потребне податке и не поступи по налогу (члан 31. став 4.).
За прекршаје из става 1. овог члана, комунални инспектор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог
у складу са законом.”
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 352-2477/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда, на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 41а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10 и 91/10 – исправка), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4.
Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА „ШУМА
КОШУТЊАК”
Члан 1.
Природно добро „Шума Кошутњак” проглашава се заштићеним подручјем као споменик природе.
Природно добро „Шума Кошутњак” проглашава се заштићеним због значајних просторних функција и биоеколошких вредности комплекса под шумском вегетацијом и
ради очувања станишта разноврсне фауне сисара, птица,
инсеката, гмизаваца и водоземаца, као и објеката геолошког наслеђа који имају карактер природних реткости и велики значај за проучавање геолошке историје београда.
Члан 2.
Природно добро „Шума Кошутњак” (у даљем тексту:
заштићено подручје) налази се на територији града Београда, на подручју градске општине Раковица и градске општине Чукарица.
Заштићено подручје на територији градске општине Раковица обухвата катастарске парцеле: 14, 17, 18, 19, 20, 23
део, 584 део, 585/1, 585/2, 585/3, 596/1 део, 599 део, 2376/5
део и 2378/2 део, које припадају катастарској општини Стара Раковица.
Заштићено подручје на територији градске општине Чукарица обухвата катастарске парцеле: 10029/1 део,
10031/1 део,10034 део, 10035/1 део, 10607/1 део, 10608/1 део,
11597/1 део, 11598/1 део, 11599/1 део, 13518/1 део, 13519 део,
13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13528,
13529/1,13529/2 део, 13530/1, 13530/2, 13531 део, 13532/1,
13532/2 део, 13532/3 део, 13532/4 део, 13532/11, 13535/1
део, 13536, 13537/4 део, 13538/2 део, 13543/8 део, 13543/9
део, 13543/10 део, 13543/11 део, 13543/12 део, 13543/13 део,
13543/14 део,13543/19 део, 13543/22 део и 13547/4 део, које
припадају катастарској општини Чукарица.
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Положај заштићеног подручја које има облик неправилног полигона, у координатном систему по Гаус-Кригеровој
мрежи оивичено је следећим линијама: y = источна гранична линија 7 456 545; западна гранична линија 7 454 795; северна гранична линија 7 455 101 и јужна гранична линија 7
456 265, а по X = западна гранична линија 4 958 999, северна
гранична линија 4 690 065, источна гранична линија 4 956
799 и јужна гранична линија 4 956 198, а централна тачка
заштићеног подручја представљена следећим координатама: y = 7 455 729,94 (20˚ 26’ 07”,03), x = 4 958 178,20 (44˚ 46‘
00”,41), на надморској висини 79 m - 216,9 m.
Укупна површина заштићеног подручја износи 265 ha,
25 ar и 98 m², у државној својини.
Графички приказ граница заштићеног подручја и Списак катастарских парцела са подацима из катастра непокретности одштампани су уз ово решење и чине његов
саставни део.
Члан 3.
Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као
заштићено подручје локалног значаја, односно подручје
значајно за град Београд.
Члан 4.
На заштићеном подручју установљавају се два режима
заштите и то:
1) режим заштите II степена на делу заштићеног подручја који обухвата шуме храста лужњака и граба код Хајдучке чесме, у површини од 3,48 ha (1,31%);
2) режим заштите III степена на преосталом делу заштићеног подручја, у површини од 261 ha 77 ar 98 m2 (98,69%).
Изузетно од става 1. овог члана за све биљне и животињске врсте које су заштићене као природне реткости и
њихова станишта, важи режим заштите првог степена.
Члан 5.
На заштићеном подручју са установљеним режимом заштите II степена спроводи се активна заштита и
забрањују сви радови и активности који су овим решењем
забрањени у делу заштићеног подручја са установљеним режимом заштите III степена, као и:
1) неконтролисани улазак посетилаца;
2) активности које на било који начин могу да угрозе
или униште станиште храста лужњака, граба, цера и липе;
3) коришћење и уништавање мртвог дрвета;
4) уношење инвазивних и алохтоних биљних и животињских врста.
Члан 6.
Посебна ограничења у оквиру установљеног режима
заштите II степена заштите односе се на активности које
могу бити одобрене и спроведене под условом да су планирани радови и капацитети усклађени са концептом заштите
и развоја заштићеног подручја и то:
1) примену узгојних радова на очување и унапређење
стања аутохтоних састојина шуме, у складу са установљеном приоритетном функцијом шуме;
2) континуирано праћење (мониторинг) биљних и животињских врста;
3) научно-истраживачки рад у оквиру посебних програма и пројеката одобрених од надлежних државних органа и
научних институција;
4) детаљна истарживања и картирање флоре и фауне;
5) употребу, односно примену заштитних биолошких средстава;
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6) очување појединачних трулих стабала или грана као
станишта појединих врста животиња и гљива.
Члан 7.
На заштићеном подручју са установљеним режимом
заштите III степена спроводи се проактивна заштита и
забрањује:
1) промена намене површина;
2) изградња индустријских, инфраструктурних, привредних, хидротехничких и других објеката који могу изазвати
неповољне промене квалитета земљишта, вода, ваздуха, живог света, карактера и лепоте предела и његове околине;
3) извођење радова којима се могу нарушити и погоршати одлике биолошке, геолошке и предеоне разноврсности
заштићеног подручја;
4) радови којима се нарушавају морфолошке и хидролошке карактеристике терена, осим у циљу побољшања хидролошких и еколошких услова станишта;
5) оштећивање и угрожавање објеката културног наслеђа;
6) извођење интервенција на објектима који представљају
културно-историјско наслеђе без услова надлежних служби
заштите;
7) заклањање вредних, односно значајних визура;
8) формирање депонија, одлагање или привремено складиштење комуналног, индустријског и других врста отпада;
9) бацање отпадака ван места обележених за ту намену;
10) уништавање и сакупљање биљних и животињских врста које су обухваћене важећим актима заштите дивљих врста
биљака, животиња и гљива;
11) уништавање шумских комплекса, уништавање или угрожавање природних станишта и кресање лисника;
12) узнемиравање врста и јединки фауне и сакупљање њихових јаја;
13) уношење инвазивних и алохтоних врста флоре и фауне;
14) лов;
15) улазак возила у шуму и кретање шумским путевима,
изузев за обављање шумарских радова и за посебно утврђене службене сврхе;
16) паркирање возила ван места обележених за ту намену;
17) ложење ватре и камповање ван места предвиђених за
ту намену;
18) коришћење простора, посебно шуме, у мери и на начин који деградира предеоне карактеристике заштићеног
подручја;
19) чиста сеча и крчење шуме;
20) одлагање посечене дрвне масе у шуми и поред саобраћајница;
21) крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на начин који могу изазвати процесе јаке водне ерозије и неповољне промене предела;
22) чишћење шуме сечом жбунастог растиња које је значајно за фауну;
23) исушивање влажних локалитета;
24) уништавање, убијање, узнемиравање, растеривање и
хватање свих врста које се налазе на европској и светској Црвеној листи (IUCN) или на листама међународно значајних врста;
25) уништавање дивљих врста биљака и животиња које
су у складу са законом строго заштићене и заштићене врсте;
26) растеривање, хватање и узнемиравање свих животињских врста;
27) постављање билборда или других објеката рекламног оглашавања;
28) други радови и активности који могу неповољно да
утичу на природне и створене вредности заштићеног подручја;
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29) одржавање масовних окупљања, манифестација, организовање снимања без претходно прибављене сагласности
надлежних служби;
30) уношење јаких извора светлости током ноћи који ремете дневно/ноћни ритам фауне;
31) уношење разгласних уређаја којима би се преплашиле животињске врсте.
У зонама објеката геонаслеђа на заштићеном подручју са
установљеним режимом заштите III степена, забрањује се:
1) извођење било каквих радова или интервенција којима се уништавају или оштећују фосилни остаци у профилу/
вертикалном одсеку површинског копа;
2) извођење било каквих радова или интервенција којима се мења изглед или смањује видна површина профила/
вертикалног одсека површинског копа;
3) извођење било каквих грађевинских радова, осим партерног уређења у циљу презентације и популаризације;
4) подизање било каквих трајних или монтажних објеката између горње ивице профила/површинског копа и границе зоне објеката геонаслеђа;
5) зазиђивање или укопавање на видним деловима одсека;
6) свако раскопавање или укопавање у земљиште на највишим котама које може да изазове померање педолошког
слоја.
Члан 8.
Посебна ограничења у оквиру установљеног режима
заштите III степена односе се на активности које могу бити
одобрене и спроведене под условом да су планирани радови и капацитети усклађени са концептом заштите и развоја
заштићеног подручја и то:
1) примену узгојних радова којима се, конверзијом и реконструкцијом, обезбеђује превођење изданачких природних састојина у високи облик;
2) узгојне захвате у изданачким храстовим шумама у
виду индиректне конверзије и у дужем раздобљу од прописане опходње, при чему се комбинује вештачко уношење
семена или садница сладуна и племенитих лишћара ради
поправљања смеше и повећања еколошких, естетских и
других вредности шуме;
3) узгојне мере којима се поспешује биолошка и естетска
разноврсност;
4) изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката и проширивање саобраћајница;
5) извођење интервенција на постојећим објектима и елементима инфраструктуре;
6) изградњу и опремање објеката инфраструктуре у циљу
уређења и презентације природног добра;
7) трајно, рационално и контролисано вишенаменско коришћење простора, сходно дефинисаној основној намени;
8) спровођење радова на уклањању свих помоћних, монтажних или зиданих објеката који су бесправно подигнути;
9) коришћење простора за рекреацију (активну и пасивну)
у зонама предвиђеним за рекреацију и излете, укључујући
шумске пешачке стазе;
10) извођење радова и активности у складу са циљевима
газдовања, плановима газдовања, као и плановима заштите
шума;
11) каптирање водоизворишта и експлоатација било које
врсте минералних сировина;
12) уношење (садња) четинарског дрвећа и других врста
страних за дивљи биљни и животињски свет регије;
13) брање, односно сакупљање биљака, шумских плодова,
гљива у складу са важећим актима о контроли коришћења и
промета дивље флоре;
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14) редуковање жбунасте и приземне вегетације тамо
где је то непходно у циљу ревитализације аутохтоне вегетације или реализације спортско-рекреативних и осталих
функција;
15) спровођење мера неге састојина у циљу враћања аутохтоности шуме, поправке и унапређења стања састојина;
16) замену алохтоних врста аутохтоним, нарочито оним
биљним врстама чијим плодовима се хране птице и друге
животињске врсте;
17) успостављање шумског реда након извршене сече;
18) остављање оборених и шупљих стабала у шуми ван
простора намењеног спорту и рекреацији;
19) употребу хемијских средстава за заштиту биља уз
претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове заштите природе;
20) различите видове коришћења простора на начин
којим се чувају његове природне вредности;
21) табли обавештења о заштићеном подручју;
22) постављање образовно-информативних табли;
23) обнављање и уређење постојећих пешачких стаза и
осталих прилаза у складу са природним амбијентом;
24) уређење бициклистичких стаза;
25) уређење простора намењеног мирним и активним видовима рекреације уз постављање мобилијара и реквизита
који стилски одговарају постојећим елементима мобилијара;
26) ложење ватре на местима одређеним за ту намену;
27) осветљење појединих делова простора;
28) постављање табли упозорења и забране паљења ватре, у циљу превентивне противпожарне заштите.
У зонама објеката геонаслеђа на заштићеном подручју
са установљеним режимом заштите III степена, радови се
ограничавају на:
1) извођење инжењерско-техничких радова на санацији косина одсека/напуштеног површинског копа, у циљу
фиксирања нестабилних делова одсека и друге радове на
стабилизацији и заштити од ерозије, а према одговарајућој
стручно-техничкој документацији;
2) чишћење одсека/профила напуштеног површинског
копа од вегетације, скидање деградираних слојева и њихова
импрегнација посебним масама, уколико не доводе до промене изгледа и структуре;
3) извођење истражних радова, узимање узорака и друге
активности, ради даљих истраживања, анализе и презентације заштићеног подручја;
4) постављање ознака или других елемената ако су у функцји презентације и/или указивање на поједине сегмента на
објекту геолошког наслеђа (карактеристични пресеци и др.);
5) уређење партерних делова, укључујући и нивелацију
на основу посебног плана, односно пројекта уређења;
6) постављање сигурносних ограда у оквиру комлекса,
по потреби, на ивици одсека и ивици парцела у заштитној
зони;
7) извођење свих инжењерско-геолошких и других радова на санацији дела одсека и друге радове на заштити од
ерозије за локалитете Профил код Ковнице новца I и II уз
Пионирску улицу, а у функцији колског саобраћаја.
Члан 9.
Изградња и извођење радова на уређењу и реконструкцији, као и извођење других радова и активности у заштићеном подручју из чл. 7. и 8. овог решења, могу се вршити
на основу одобрења издатог у складу са претходно прибављеним условима заштите природе и другим условима у
складу са законом.
Услове заштите природе из става 1. овог члана утврђује
организација за заштиту природе.
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Члан 10.
Заштићено подручје поверава се на управљање Јавном
предузећу „Србијашуме”, Шумскo газдинство „Београд”,
Улица кнеза Милоша број 55 у Београду (у даљем тексту: управљач) које испуњава законом прописане услове у
погледу стручне, кадровске и организационе оспособљености за обављање послова заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја.
Члан 11.
Управљач има право активне легитимације у погледу
остваривања и спровођења установљеног режима заштите, као што је право покретања кривичних, прекршајних и
управних поступака пред судским, државним и локалним
органима, право на накнаду од правних и физичких лица
за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена
законом и прописима донетим на основу закона.
Члан 12.
Управљач је дужан да се стара о заштићеном подручју
на начин који омогућава да се у потпуности спроведу прописане мере и активности заштите (режими заштите) ради
очувања и унапређења заштићеног подручја, као и да:
1) заштићено подручје чува и одржава у складу са режимом и мерама заштите прописаним законом и овим решењем;
2) обезбеди континуирано праћење здравственог стања свих
биљака у заштићеном подручју и благовремено предузима неопходне мере заштите (узимање узорака оболелих стабала и крошњи, третман оболелих јединки и др);
3) заштићено подручје обележи постављањем табле одговарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде обележено
на прописан начин (назив, основни подаци, графички приказ заштићеног подручја) уз претходно прибављену сагласност организације за заштиту природе;
4) постави информативне табле са латинским и народним
називима аутохтоних и алохтоних врста и изузетних примерака и њиховим битним карактеристикама, као и занимљивостима о појединим врстама или о заштићеном подручју у
целини, а ради његове презентације, обавештења и образовања посетилаца;
5) постави табле са јасно дефинисаним правилима понашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу коришћења заштићеног подручја;
6) спречи активности које могу да наруше вредности заштићеног подручја, а у случају насталих промена које могу
уништити или нарушити основну вредност заштићеног подручја без одлагања обавести организацију за заштиту природе
и надлежни инспекцијски орган;
7) обезбеди услове за развој образовних и научно-истраживачких, информативно-пропагандних и других активности ради афирмације заштићеног подручја;
8) формира базу података о стању чинилаца заштићеног
подручја у функцији управљања, коришћења и мониторинга
стања у заштићеном подручју;
9) донесе план и програм управљања заштићеним подручјем у складу са законом и овим решењем;
10) донесе акт о унутрашњем реду и организује чуварску
службу;
11) обавља друге послове у складу са законом и овим решењем или поступа по захтеву организације за заштиту природе, односно по налогу надлежног инспектора.
Члан 13.
План управљања заштићеним подручјем доноси управљач за период од 10 година (у даљем тексту: план управљања).
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На план управљања сагласност даје организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за заштиту
животне средине по претходно прибављеном мишљењу организације за заштиту природе.
Планом управљања утврђују се мере и активности заштите, унапређења и коришћења заштићеног подручја, начин
њиховог спровођења, смернице и приоритети за очување и
развој заштићеног подручја и садржи нарочито: опис главних природних и створених вредности и оцену стања животне средине заштићеног подручја, преглед активности,
делатности и процеса који угрожавају заштићено подручје,
дугорочне циљеве заштите и услове за остваривање тих
циљева, приоритетне активности и мере заштите, одржавања, праћења стања и унапређења природних и створених вредности, као и активности на одрживом коришћењу,
развоју и уређењу простора, активности на промоцији
вредности заштићеног подручја и сарадњи са корисницима заштићеног подручја, динамику и субјекте реализације
плана управљања, финансирање и друге активности и мере
прописане законом.
О предлогу плана управљања управљач је дужан да обавести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у
трајању од 30 дана.
План управљања се може ревидирати у периоду његове
важности.
Извештај о остваривању плана управљања подноси се
организационој јединици Градске управе града Београда
надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана
пре истека периода за који је план донет.
Члан 14.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње
програме управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту: програм управљања) на које сагласност даје организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за
заштиту животне средине.
Програмом управљања из става 1. овог члана одређују
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком
њихове реализације и износом потребних финансијских
средстава.
Извештај о реализацији програма управљања за текућу
годину, односно програм управљања за наредну годину, управљач подноси организационој јединици Градске управе
града Београда надлежној за послове заштите животне средине најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 15.
Унутрашњи ред и чуварска служба у заштићеном подручју уређују се актом који доноси управљач уз претходну
сагласност организационе јединице Градске управе града
Београда надлежне за заштиту животне средине.
Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за
спровођење установљеног режима заштите у складу са законом.
Правила утврђена актом из става 1. овог члана и друге
неопходне информације о спровођењу режима заштите, управљач је дужан јавно да огласи и на погодан начин учини
доступним посетиоцима и корисницима заштићеног подручја.
Члан 16.
Средства потребна за спровођење режима заштите заштићеног подручја обезбеђују се у буџету града Београда,
из накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода
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остварених у обављању делатности управљања заштићеним
природним добрима, средстава обезбеђених за реализацију
програма, планова и пројеката у области заштите природе и
из других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету града Београда за текућу
годину исплаћују се управљачу у складу са обимом и динамиком мера и активности утврђених годишњим програмом
управљања заштићеним подручјем из члана 14. овог решења.

Члан 23.
Организациона јединица Градске управе града Београда
надлежна за заштиту животне средине дужна је да, у року
од 30 дана од дана доношења овог решења, достави ово решење организацији за заштиту природе ради уписа у регистар заштићених природних добара и надлежном органу за
катастар непокретности ради уписа у земљишне књиге.

Члан 17.
Власник, односно корисник земљишта у границама
заштићеног подручја, дужан је да га учини приступачним
јавности и управљачу омогући спровођење установљеног
режима заштите и да, у случају потребе, од организације
за заштиту природе захтева потребна упутства о начину чувања, заштите и одржавања заштићеног подручја.
Власник, односно корисник из става 1. овог члана дужан
је да, без одлагања, обавести управљача или организацију
за заштиту природе или надлежног инспектора, ако дође до
промена које заштићено подручје могу уништити, оштетити или нарушити његова битна својства.

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи:
Решење о стављању под заштиту шума храста лужњака и
граба код Хајдучке чесме у Кошутњаку („Службени лист
града Београда”, број 10/81) и Решење о стављању под заштиту шуме сребрне липе („Службени лист града Београда”,
број 22/83) које је донела Скупштина општине Чукарица.

Члан 18.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката
донетих на основу овог решења врши организација за заштиту природе у складу са законом.
Члан 19.
Планирање, уређење и коришћење простора који обухвата заштићено подручје мора бити у складу са овим решењем и планом управљања.
Планови, програми и основе који обухватају заштићено подручје, а који су донети пре ступања на снагу овог решења, усагласиће се са одредбама овог решења у року од годину дана од дана ступања на снагу овог решења.
За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог
члана прибављају се услови заштите природе од организације за заштиту природе, као и услови заштите животне
средине од организационе јединице Градске управе града
Београда надлежне за заштиту животне средине.
Члан 20.
План управљања, правилник о унутрашњем реду и чуварској служби и годишњи програм управљања за текућу
годину, управљач је дужан да донесе у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог решења.
До доношења програма управљања за текућу годину, управљач ће послове управљања обављати према привременом програму управљања који ће донети у року од 45 дана
од дана ступања на снагу овог решења.
До доношења привременог програма из става 2. овог
члана управљач је дужан да поступа у складу са законом,
спроводи режим заштите утврђен овим решењем и примењује друге мере које одреди надлежни инспекцијски орган.
Члан 21.
Управљач је дужан да у року од 45 дана од дана ступања
на снагу овог решења организује привремену чуварску
службу до доношења акта из члана 15. овог решења.
Члан 22.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у
року од 60 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 24.

Члан 25.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 501-2419/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 41а став 4. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист
града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА „КЕСТЕН НА ДОРЋОЛУ”
Члан 1.
У Решењу о проглашењу заштите природног добра „Кестен на Дорћолу” („Службени лист града Београда”, број
57/I/13), у члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Заштићено природно добро налази се на територији
града Београда, градска општина Стари град, унутар блока
зграда у Улици цара Душана број 55а, на катастарској парцели број 953, 954/2 и 949, КО Стари град, у државној својини.”
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 501-2420/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

11. април 2014.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и
скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 3/00 и 19/14), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист
града Београда”, број 52/13), донео је

ОД Л У КУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА РУСКОМ ЦАРУ НИКОЛАЈУ II
Члан 1.
Подиже се споменик руском цару Николају II, у Београду, на горњем платоу парковске површине уз Улицу краља
Милана, а између зграде Скупштине Републике Србије и
Улице косовке девојке.
Члан 2.
Споменик руском цару Николају II са постаментом је
поклон Руске Федерације.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган градa Београдa
Број 110-2431/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.
Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”,
број 72/09), члана 12. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07) , члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и
члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ИЗ БЕОГРАДА

О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за
културу, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
и Завод за заштиту споменика културе града Београда.

1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број II 1211/14 од 2.
априла 2014. године) о изменама Статута Завода за заштиту
споменика културе града Београда, коју је усвојио Управни
одбор Завода за заштиту споменика културе града Београда
на седници одржаној 2. априла 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 4.

Привремени орган градa Београдa
Број 110-2432/14-С-20, 11. априла 2014. године

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда
Број 6-2526/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”,
број 72/09), члана 12. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и
члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
СТАТУТА ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА ИЗ БЕОГРАДА,
ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР. 3
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 780/2 од 4. децембра 2013. године) о изменама Статута Позоришта Бошко
Буха, коју је усвојио Управни одбор Позоришта Бошко Буха
на седници одржаној 22. новембра 2013. године.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 11.
априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12.
Закона о главном граду („Службени гласник РС” број 129/07),
члана 141 став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13-др. закон), члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „ВРАЧАР”
1. Даје се сагласност на Одлуку број 02/681/1 од 1. априла 2014. године о изменама и допунама Статута Дома здравља „Врачар”, коју је донео Управни одбор Дома здравља
„Врачар”, на седници одржаној 1. априла 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган градa Београдa
Број 110-2408/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 11. априла 2014. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12
и 116/13-аутентично тумачење), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 86.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привремног органа града
Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” („Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и
54/13) и члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда” број
52/13), донеo је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО –
БЕОГРАД”, БЕОГРАД
1. Разрешава се Владимир Богићевић, дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, Београд, са 15. априлом 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 118-2507/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 11. априла 2014. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12
и 116/13-аутентично тумачење), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 86.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привремног органа града
Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 12. став 4. Пословника Привременог органа града Београда („Службени лист града
Београда”, број 52/13) и члана 18а. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило –
Београд” („Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13
и 54/13), донеo је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО
– БЕОГРАД”, БЕОГРАД
1. Именује се Слободан Станојевић, дипломирани правник, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило – Београд”, Београд, на период од шест
месеци, почев од 16. априла 2014. године.

11. април 2014.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 112-2508/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13
– аутентично тумачење), члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града
Београда и образовању Привремног органа града Београда
(„Службени гласник РС”, број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10
и 23/13), члана 12. став 4. Пословника Привременог органа
града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13)
и члана 18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” („Службени лист
града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донеo је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ
ЕЛЕКТРАНЕ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се Зоран Предић дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске
електране”, са 15. априлом 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 118-2509/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
11. априла 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13
– аутентично тумачење), члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града
Београда и образовању Привремног органа града Београда
(„Службени гласник РС”, број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10
и 23/13), члана 12. став 4. Пословника Привременог органа
града Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13)
и члана 18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” („Службени лист
града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донеo је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”, БЕОГРАД
1. Именује се Зоран Предић, дипломирани машински
инжењер, за вршиоца дужности директора Јавног комунал-

11. април 2014.
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ног предузећа „Београдске електране”, на период од шест
месеци, почев од 16. априла 2014. године,
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 112-2510/14-С-20, 11. априла 2014. године
Члан Привременог органа
др Небојша Човић, с. р.

На основу чл. 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА СУРЧИНА, ГРАДСКА
ОПШТИНА СУРЧИН
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације центра Сурчина, градска општина Сурчин (у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу ЈУГИНУС, Београд, Андрићев венац бр. 2, који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана
ступања на снагу Oдлуке. Средства за израду плана детаљне
регулације обезбедиће градска општина Сурчин, Сурчин,
Војвођанска бр. 79.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Сурчин, централни део насеља Сурчин, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 38 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Концепта, изузетно
нацрта плана.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 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 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступа се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
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центра Сурчина, градска општина Сурчин („Службени
лист града Београда”, број 9/14).
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу ЈУГИНУС, Београд, Андрићев венац бр. 2, који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана
ступања на снагу Oдлуке. Средства за израду плана детаљне
регулације обезбедиће градска општина Сурчин, Сурчин,
Војвођанска бр. 79.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Сурчин, централни део насеља Сурчин, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 38 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно
нацрта плана.
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 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-9/14 од 6. марта 2014.
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”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-17/2014-V-04 од 17. мартња 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 2100/2 од 26. марта 2014. године) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број
10749 од 27. марта 2014. године) доставили су мишљење
у коме наводе да се може донети Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Завод за заштиту природе Србије, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су
сагласни са Предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда
донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-9/14, 8. априла 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, 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 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДЕЛИГРАДСКА, БИРЧАНИНОВА, КАТИЋЕВА, БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА И ТРГА СЛАВИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације блока између
улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац (у
даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП” д.о.о.,
Београд, Захумска бр. 34 који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу oдлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће „Негаст” д.о.о., Београд, Кајмакчаланска бр. 13.
3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац, између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара
ослобођења и Трга Славија, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,3 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Концепта, изузетно
Нацрта плана.
Приликом израде Концепта плана посебну пажњу обратити на постојећу и планирану саобраћајну и подземну инфраструктуру на Тргу Славија и њен утицај на планирана
решења.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 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 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног Плана детаљне регулације приступа се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве,
Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број 9/14).
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Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП” д.о.о., Београд, Захумска бр. 34 који је дужан да нацрт плана изради
у року од шест месеци од дана ступања на снагу Oдлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће „Негаст” д.о.о., Београд, Кајмакчаланска бр. 13.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац,
између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,3 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације
Концепта, изузетно Нацрта плана.
Приликом израде Концепта плана посебну пажњу обратити на постојећу и планирану саобраћајну и подземну инфраструктуру на Тргу Славија и њен утицај на планирана
решења.
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 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-5/14 од 3. фебруара 2014.
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”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис број
501.3-18/2014-V-04 од 17. марта 2014. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 2099/2 од 26. марта 2014. године)
и Завод за заштиту природе Србије (допис број 020-728 од
26. марта 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да се може донети решење о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са
Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-10/14, 8. априла 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о изради Плана детаљне регулације за
блокове између улица: Коче капетана, Његошеве,
Курсулине и Макензијеве, градска општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању
баште угоститељског објекта на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о проглашењу заштићеног подручја
„Шума Кошутњак– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о проглашењу заштите природног добра „Кестен на Дорћолу” – – – – –
Одлука о подизању споменика руском цару Николају II – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта Бошко Буха из Београда,
Трг републике бр. 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
2
3
3
3
4
5
5
6
10
11
11

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Завода за заштиту споменика културе
града Београда, из Београда – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља „Врачар” –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске
електране”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске
електране”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације центра Сурчина, градска општина Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга
Славија, градска општина Савски венац – – – – – –
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. април 2014.

„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 БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

