
Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМ-
ПЛЕКС АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА” БЕОГРАД, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за ком-

плекс аеродрома „Никола Тесла Београд”, градска општина 
Сурчин (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Сурчин, пла-
нирани комплекс Аеродрома „Никола Тесла Београд” и 
заштитна зона аеродрома, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 1924 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за саобраћајне површине, остале зеле-
не површине, заштитну зону аеродрома и површине резер-
висане за различите намене у постпланском периоду.

За потребе израде плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Сурчин, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за саобраћајне површи-
не, остале зелене површине, заштитну зону аеродрома и по-
вршине резервисане за различите намене у постпланском 
периоду.

Члан 5.
Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 

намена, капацитета и садржаја аеродромског комплекса 
у складу са технолошким потребама и програмом развоја 
Аеродрома „Никола Тесла Београд”, дефинисање јавног ин-
тереса, стварање планских могућности и обезбеђивање ка-
пацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу, 
као и утврђивање зоне заштите аеродрома.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од осам месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће предузеће АД Ае-

родром „Никола Тесла” Београд. Процењена финансијска 
средства за израду Плана детаљне регулације оквирно из-
носе око 31.954.908 динара (без износа прибављања геодет-
ских подлога, инжењерско-геолошке документације и по-
требних студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и у просто-
ријама ГО Сурчин.

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Сурчин.

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

Година LX Број 77 19. јул 2016. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA



Број 77 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 19. јул 2016.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-10/16 од 5. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-461/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА ИЗМЕЂУ ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА И КРУЖ-
НОГ ПУТА КОД НАСЕЉА КИЈЕВО, ГРАДСКA ОПШТИ-

НА РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

између обилазног ауто-пута и Кружног пута код насеља 
Кијево, градска општина Раковица (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Раковица, простор 

између границе Регулационог плана деонице ауто-пута Е-75 
и Е-70 Добановци-Бубањ поток („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 13/99) на западу и југу, границе грађевинске 
парцеле железнице на истоку и границе Регулационог плана 
насеља Кнежевац–Кијево („Службени лист Града Београда”, 
број 1/00) на северу, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 93 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за: становање, мешовите 
градске центре, привредне зоне, водене површине, шуме, 
железницу, спортске објекте и комплексе и јавне зелене по-
вршине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарске општине Ресник и Кнежевац, у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за: становање, мешовите 
градске центре, привредне зоне, водене површине, шуме, 
железницу, спортске објекте и комплексе и јавне зелене по-
вршине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се предметно подручје налази у 
зонама: породичног становања – санација неплански фор-
мираних блокова (С4), мешовитог градског центра у зони 
ниске спратности (М6) и привредно комерцијалне делат-
ности у зони средње спратности (П2). 

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и 

остале намене и правила уређења и грађења предметног 
простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, де-
финисање регулације водотокова, планирање капаците-
та изградње у складу са потенцијалима и ограничењима 
простора.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 
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– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 16.626.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Раковица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Раковица.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама  Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-47/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-498/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШ-
КА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛАЊСКЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела 

подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, 
Краљевачке и Заплањске, градска општина Вождовац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Вождовац, прос-
тор између границе измена и допуна детаљног урбанистич-
ког плана Мокролушке улице од Јужне магистрале до Улице 
Војислава Илића („Службени лист Града Београда”, број 
14/80), улице Пеке Павловића, до Улице Мишка Јовано-
вића, Улице Мишка Јовановића до Краљевачке, даље Ули-
цом краљевачком, затим границе зоне за спровођење путем 
непосредне примене правила грађења, која је дефинисана 
Планом генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (це-
лине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, број 20/16), 
даље Улицом браће Јерковић, Улицом Мирче Ацева до Пеке 
Павловића, затим Улицом заплањском до Драгице Кончар, 
истом улицом до границе комплекса Централног гробља, 
границом истог до Улице Игњата Јоба, Улицом трогирска 
падина до Улице Војислава Илића, Улицом Војислава Илића 
до Мокролушке улице, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 82 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, површине 
за комерцијалне садржаје, мешовити градски центри, шуме, 
површине за објекте и комплексе јавних служби, комунал-
не површине, саобраћајне површине, површине за инфра-
структурне објекте и комплексе.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Вождовац, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, површине 
за комерцијалне садржаје, мешовити градски центри, шуме, 
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површине за објекте и комплексе јавних служби, комунал-
не површине, саобраћајне површине, површине за инфра-
структурне објекте и комплексе.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану 
генералне регулације, према коме се предметно подручје 
највећим делом налази у зонама намењеним становању: С6 
– зона трансформације породичног становања у делимично 
формираним градским блоковима у вишепородично стано-
вање, и С9 – зона вишепородичног становања у постојећим 
организованим насељима – отворени блок, као и мешови-
тим блоковима: М4 – зона мешовитих градских центара 
у зони више спратности где се планира трансформација 
постојеће изградње.

Члан 5.
Циљ израде плана је потреба за детаљном планском 

разрадом подручја ради дефинисања јавног интереса, пра-
вила уређења и грађења предметног простора, саобраћај-
но и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета 
изградње у складу са могућностима простора, планским и 
инфраструктурним условљеностима и инвестиционим по-
тенцијалима.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 
Његошева бр. 84. Процењена финансијска средства за из-
раду Плана детаљне регулације оквирно износе око од 
18.000.000,00 динара (без износа прибављања геодетских 
подлога, инжењерско-геолошке документације и потребних 
студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Вождовац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Вождовац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-39/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-490/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПОДРУЧЈА ИСТОЧНО ОД СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ 
ТАНГЕНТЕ (СМТ-a), ГРАДСКE ОПШТИНE ЗВЕЗДАРА 

И ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела 

подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-
а), градске општине Звездара и Палилула (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Звездара и Па-
лилула, простор између границе Плана детаљне регулације 
Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панче-
вачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута 
за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мос-
том преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20” 



19. јул 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 77 – 5

(„Службени лист Града Београда”, број 24/13), границе Пла-
на генералне регулације грађевинског подручја седишта је-
динице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX), 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/16), правцем од 
југоистока ка северозападу преко катастарских парцела 
1540, 1538, 1828, 1534, 1533, 1524, 1829, 1672, 1666/2, 1666/1 
и 1653 КО Мали Мокри Луг и границе Плана детаљне ре-
гулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од 
приступног пута ка комплексу трафостанице „Београд 20” 
до ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља 
„Ласта”) („Службени лист Града Београда”, број 42/16), са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 280 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, објекте и 
комплексе јавних служби, мрежу саобраћајница, привредне 
зоне, верске објекте и комплексе, мешовите градске центре, 
инфраструктурне објекте и комплексе, зелене површине, 
шуме и остале зелене површине.За потребе израде Пла-
на детаљне регулације потребно је прибавити катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација, у дигиталном облику, за катастарске општине Ми-
ријево, Мали Мокри Луг, Сланци, Винча и Калуђерица, у 
делу који је обухваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, објекте и 
комплексе јавних служби, мрежу саобраћајница, привредне 
зоне, верске објекте и комплексе, мешовите градске центре, 
инфраструктурне објекте и комплексе, зелене површине, 
шуме и остале зелене површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се предметно подручје највећим 
делом налази у зони мешовитог градског центра у зони 
ниске спратности (зона М6), зони породичног становања – 
санација неплански формираних блокова (зона С4) и при-
вредно-комерцијалној зони (зона П2).

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавне и ос-

талих намена и правила уређења и грађења предметног 
простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, де-
финисање капацитета изградње и социјалне инфраструк-
туре у складу са могућностима простора, инжењерско-ге-
олошким карактеристикама и конфигурацијом терена.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 
Његошева бр. 84. Процењена финансијска средства за из-
раду Плана детаљне регулације оквирно износе око од 
47.928.000,00 динара (без износа прибављања геодетских 
подлога, инжењерско-геолошке документације и потребних 
студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средстви-
ма информисања и у информативним гласилима градских 
општина Звездара и Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Звездара и Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-38/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и 7 (седам) примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанис-
тички завод Београда” и градских општина Звездара и Па-
лилула (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-489/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА БЛОКА 70а, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕО-

ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

блока 70а, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Нови Београд, 
простор између регулацијe Улице др Агостина Нета на ис-
точној страни блока, границe Измена и допуна детаљног 
урбанистичког плана дела савске обале у Новом Београду 
(„Службени лист Града Београда”, број 25/88) ка јужној стра-
ни блока, регулацијe улице Омладинских бригада на запад-
ној страни блока и на северној страни блока до границе зоне 
за спровођење путем непосредне примене правила грађења, 
која је дефинисана Планом генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, 
број 20/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 20 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, комер-
цијалне садржаје и саобраћајне површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предло-

женом границом плана су површине за становање, комер-
цијалне садржаје и саобраћајне површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у ПГР за 
Град Београд, којим се предметно подручје највећим делом 
налази у зони вишепородичног становања у постојећим ор-
ганизованим насељима – отвореном блоку (зона С9) и коју 
карактеришу слободно постављени вишеспратни објекти 
који су повучени у односу на регулациону линију блока, 
изграђени на јединственој заједничкој површини без пар-
целације, док су слободни простори уређени као велике 
блоковске зелене површине са просторима за дечију игру, 
спорт и рекреацију.

На основу Плана генералне регулације и Решења Ми-
нистарства здравља Републике Србије о одређивању зона 
санитарне заштите на административној територији гра-
да Београда за изворишта подземних и површинских вода 
која служе за водоснабдевање града Београда (број: 530-
01-48/2014-10 од 1. августа 2014.године), предметно под-
ручје се делимично налази у ужој зони санитарне заштите 
водоизворишта, па је потребно да се током израде плана у 
сарадњи са институцијама надлежним за развој водоизво-
ришта и заштиту животне средине утврде важеће мере из 
области заштите изворишта.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и 

остале намене и правила уређења и грађења предметног 
простора, односно потреба и могућности нове изградње у 
оквиру отвореног блока у складу са постојећом компози-
цијом блока, оствареним просторним вредностима и капа-
цитетима, потребним капацитетима објекта јавних служби, 
интерном мрежом саобраћајница, паркирању и постојећим 
слободним и зеленим површинама, као и мерама санитарне 
заштите изворишта.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 
Његошева бр. 84. Процењена финансијска средства за из-
раду Плана детаљне регулације оквирно износе око од 
4.794.000,00 динара (без износа прибављања геодетских 
подлога, инжењерско-геолошке документације и потребних 
студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Нови Београд.
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Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-36/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-487/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА БЛОКА 44, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕО-

ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

блока 44, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Нови Београд, 
простор између регулацијe Гандијеве улице на источној 
страни блока, границe катастарске парцеле 5081/1 КО Нови 
Београд ка јужној страни блока, регулациje Нехруове ули-

це на западној страни блока и на северној страни блока, 
до границе зоне за спровођење путем непосредне примене 
правила грађења, која је дефинисана Планом генералне ре-
гулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени лист 
Града Београда”, број 20/16), са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 19 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, објекте и 
комплексе јавних служби и саобраћајне површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, објекте и 
комплексе јавних служби и саобраћајне површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у ПГР за 
град Београд, којим се предметно подручје највећим делом 
налази у зони вишепородичног становања у постојећим ор-
ганизованим насељима – отвореном блоку (зона С9) и коју 
карактеришу слободно постављени вишеспратни објекти 
који су повучени у односу на регулациону линију блока, 
изграђени на јединственој заједничкој површини без пар-
целације, док су слободни простори уређени као велике 
блоковске зелене површине са просторима за дечију игру, 
спорт и рекреацију.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и 

остале намене и правила уређења и грађења предметног 
простора, односно потреба и могућности нове изградње у 
оквиру отвореног блока у складу са постојећом компози-
цијом блока, оствареним просторним вредностима и капа-
цитетима, потребним капацитетима објекта јавних служби, 
интерном мрежом саобраћајница, паркирању и постојећим 
слободним и зеленим површинама, као и мерама санитарне 
заштите изворишта.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 
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– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 4.740.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-35/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-486/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
УЗ ВИНОГРАДСКУ УЛИЦУ, СА САОБРАЋАЈНОМ 
ВЕЗОМ ДО АУТО-ПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И СУРЧИН 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Ауто-
путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сур-
чин (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Нови Београд 
и Сурчин, простор између регулације саобраћајнице Ви-
ноградска и продужетка Војвођанске улице са северне стра-
не, границе стамбеног комплекса Др Иван Рибар са источ-
не, спољашњом регулацијом продужетка саобраћајнице 
Јурија Гагарина са јужне стране стране, Дудовским каналом 
до границе Плана генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, број 
20/16) са западне стране, као и траса саобраћајнице Београд 
– Јужни Јадран (ДП IА реда А2), деонице у оквиру Генерал-
ног урбанистичког плана Београда („Службени лист Града 
Београда”, број11/16) од саобраћајнице Др Иван Рибар до 
обилазнице око Београда, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 235 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за мешовите градске цен-
тре, остале и јавне зелене површине, површине за објекте и 
комплексе јавних служби, саобраћајне површине, комунал-
не површине (градске пијаце) и површине за инфраструк-
турне објекте и комплексе.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарске општине Сурчин и Нови Београд, у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено пред-

ложеном границом плана су површине за мешовите 
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градске центре, остале и јавне зелене површине, повр-
шине за објекте и комплексе јавних служби, саобраћајне 
површине, комуналне површине (градске пијаце) и по-
вршине за инфраструктурне објекте и комплексе.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се предметно подручје највећим 
делом налази у зони мешовитих градских центара у зони 
ниске спратности (М6) и зони осталих зелених површи-
на, и Генералном урбанистичком плану, којим се траса са-
обраћајнице Београд – Јужни Јадран планира као магис-
трална саобраћајница са денивелисаним укрштањем на 
обулазницу око Београда (Е-75).

Због висиког нивоа подземних вода и заштите од 
поплава, потребно је да се током израде плана ураде детаљ-
на геолошка истраживања предметног подручја. За потре-
бе израде Плана детаљне регулације неопходно је урадити 
идејно решење саобраћајнице Београд – Јужни Јадран, као 
и везу ове саобраћајнице са раскрсницом Др Ивана Рибара 
и Јурија Гагарина. 

Члан 5.

Циљ израде плана је утврђивање правила уређења и 
грађења у оквиру подручја планираног за изградњу и ње-
гово саобраћајно и инфраструктурно опремање, као и де-
финисање планског решења трасе саобраћајнице Београд 
– Јужни Јадран.

Нацрт плана се може доносити фазно: 
– ПДР подручја подручја уз Виноградску улицу са са-

обраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – I фаза – комунална по-
вршина уз наставак Улице Јурија Гагарина (отворени трж-
ни центар са припадајућим паркинзима) у површини око 
12 ha;

– ПДР подручја подручја уз Виноградску улицу са са-
обраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза – саобраћајна 
веза улица: Војвођанске, Јурија Гагарина и обилазнице у по-
вршини око 142 ha;

– ПДР подручја подручја уз Виноградску улицу са са-
обраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – III фаза – подручје уз 
Виноградску улицу, у површини око 81 ha;

Члан 6.

У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 24 (двадесет чети-
ри) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 42.810.000,00 
(без износа прибављања геодетских подлога, инжењерско-
геолошке документације и потребних студија, анализа и 
техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативно гласилу градских општи-
на Нови Београд и Сурчин.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Нови Београд и Сурчин.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-34/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 7 (седам) 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градских 
општина Нови Београд и Сурчин (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-485/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈA ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУН-

СКЕ („ИМТ”), ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручјa 

између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
простор између унутрашње регулације Улице Јурија Гагари-
на са јужне стране, границе комплекса фабрике „ИМТ” са 
источне и западне стране и граница К.П. 1478, 1491, 1492 
и 1494 КО Нови Београд, ножице лесног одсека и границе 
Плана детаљне регулације за потез дуж улица: Земунска – 
Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови 
Београд (Одлука: „Службени лист Града Београда”, број 
66/12) са северне стране, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 41 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предмет-
но подручје планирано за површине за мешовите градске 
центре, становање, објекте и комплексе јавних служби, са-
обраћајне површине, јавне зелене површине и површине 
за инфраструктурне објекте и комплексе (трафостаница 
„ФОБ”).

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предло-

женом границом плана су површине за мешовите градске 
центре, становање, објекте и комплексе јавних служби, са-
обраћајне површине, јавне зелене површине и површине 
за инфраструктурне објекте и комплексе (трафостаница 
„ФОБ”).

Концептуални оквир планирања садржан је у ПГР за 
град Београд, којим се предметно подручје највећим делом 
налази у зони вишепородичног становања – трансформа-
ција привредних и других комплекса (С8) и зони мешовитих 
градских центара у зони више спратности (М4). Планира-
на стамбена изградња реализоваће се кроз трансформацију 

и пренамену постојећих комплекса, док је зона мешовитих 
градских центара планирана као линијски центар уз улице 
Јурија Гагарина, Земунску и планирану трасу УМП.

Због висиког нивоа подземних вода, заштите од попла-
ва и чињенице да се на предметној локацији налазила лив-
ница, потребно је да се током израде плана ураде детаљна 
геолошка истраживања предметног подручја уз обавезну 
израду Елабората о одређивању степена контаминације тла 
са предлогом санације терена.

С обзиром на то да се у оквиру обухвата плана налази 
постојећа ТС 110/10 kV Београд 12 („ФОБ”), а у непосред-
ној близини плана постојећа трафостаница ТС 110/10 kV 
Београд 27 (Бежанија), као и надземни водови 110 kV, то-
ком израде плана је обавезна израда Елабората у коме ће 
се дефинисати тачан однос постојећих надземних водова и 
планиране изградње, уз задовољење свих важећих прописа 
и закона, док ће израда Елабората утицаја ДВ на планиране 
објекте од електропроводног материјала и Елабората ути-
цаја ДВ на телекомуникационе водове бити саставни део 
техничке документације у фази спровођења плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и 

остале намене и правила уређења и грађења предметног 
простора, односно потреба и могућности нове изградње у 
оквиру отвореног блока, у складу са постојећом компози-
цијом блока, оствареним просторним вредностима и капа-
цитетима, потребним капацитетима објекта јавних служби, 
интерном мрежом саобраћајница, паркирању и постојећим 
слободним и зеленим површинама.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 24 (двадесет чети-
ри) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 12.678.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-33/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-484/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОД-
РУЧЈА ИЗМЕЂУ УГРИНОВАЧКЕ, БАЧКЕ УЛИЦЕ И НОВО-

САДСКОГ ПУТА (Т6) ГРАДСКA ОПШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), 
градскa општина Земун (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Земун, простор 
између улица Угриновачке, Банијске, Бачке, Шевине, Прво-
мајске, Гетеове, Славише Вајнера, Мачванске и Новосадског 
ауто-пута, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 66 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, мешовите 
градске центре, комерцијалне садржаје, саобраћајне, кому-
налне и површине за инфраструктурне објекте и комплексе.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Земун, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, мешовите 
градске центре, комерцијалне садржаје, саобраћајне, кому-
налне и површине за инфраструктурне објекте и комплексе.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану гене-
ралне регулације, којим су планиране следеће зоне са истим 
правилима грађења: у зони С4 је планирана санација неплан-
ски формираних блокова породичног становања; у зони С9 – 
преиспитивање и формирање комплекса постојећег органи-
зованог стамбеног насеља; а у подручју у залеђу Угриновачке 
улице је планирана зона С1 – породично становање у форми-
раним блоковима и у мањем делу уона С6 – трансформација 
породичног у вишепородично становање. Комерцијални 
садржаји су планирани како пратеће функције становања – 
зона К4 и комерцијални садржаји у зони ниске спратности – 
зона К3. Уз Угриновачку улицу планирани су мешовити град-
ски центри у зони средње спратности – зона М5 и мешовити 
градски центри у зони ниске спратности – зона М6. Такође 
су планиране површине за развој комуналних услуга (пија-
це) и инфраструктурне и саобраћајне површине.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и ос-

тале намене, саобраћајно и инфраструктурно опремање 
подручја и утврђивање правила уређења и грађења за нове 
објекте у складу са планираним капацитетима изградње, 
као и за санацију спонтано насталих насеља.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 
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– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 15.102.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Земун.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Земун.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-30/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-481/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС БИП-a, ГРАД-

СКA ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за ком-

плекс БИП-а, градска општина Савски венац (у даљем текс-
ту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Савски венац, 
подручје комплекса БИП-а и дефинисана је регулацијом 
Булевара војводе Путника и Булевар Франша д Епереа, гра-
ницом Плана детаљне регулације подручја између ауто-пу-
та, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних 
пића, комплекса Железничке станице „Београд – Центар” 
и дела планиране саобраћајнице првог реда – „Трансверза-
ле”, градска општина Савски венац („Службени лист Гра-
да Београда”, број 53/15) и границом железничке станице 
„Прокоп”, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 6,8 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за комерцијалне садржаје, мешовите 
градске центре и објекте и комплексе јавних скужби.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Савски венац, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предло-

женом границом плана су површине за комерцијалне садр-
жаје, мешовите градске центре и објекте и комплексе јавних 
скужби.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се предметно подручје налази у 
зони комерцијалних садржаја у зони више спратности (К1), 
мешовитих градских центара у зони више спратности (М4) 
и зони специјализоване здравствене заштите (Ј7). 

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавне и ос-

тале намене и правила уређења и грађења предметног прос-
тора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, стварање 
планских услова за активирање нових локација за развој 
комерцијалних делатности у циљу рационалног коришћења 
грађевинског земљишта и дефинисање капацитета из-
градње у складу са планским основом. 
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Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од дванаест месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 4.200.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општине 
Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-23/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), 
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод 
Београда” и Градске општине Савски венац (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-474/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВИШЊИЧКЕ, МИЈЕ 
КОВАЧЕВИЋА, ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА И БОРЕ 

ВУКМИРОВИЋА, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела под-

ручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгос-
лава Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Па-
лилула (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен 

је део територије градске општине Палилула, дефинисан ре-
гулацијама улица Драгослава Срејовића (граница Плана 
детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Пар-
тизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом ин-
фраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију цр-
пне станице „Пионир” („Службени лист Града Београда”, број 
3/05), Мије Ковачевића (граница Плана детаљне регулације 
простора између улица: Булевар деспота Стефана (29. новем-
бра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизан-
ски пут) и Мије Ковачевића, са денивелисаном раскрсницом 
„Панчевачки мост” („Службени лист Града Београда”, број 
34/09) и Вишњичке (граница Детаљног урбанистичког пла-
на Вишњичке улице од Улице Мије Ковачевића до Сланачког 
пута („Службени лист Града Београда”, број 25/83) и грани-
цом зоне за спровођење путем непосредне примене правила 
грађења дефинисане Планом генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, 
број 20/16) са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 11 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, спортске 
објекте и комплексе, комерцијалне садржаје, мешовите 
градске центре, мрежу саобраћајница и зелене површине.
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За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Палилула, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, спортске 
објекте и комплексе, комерцијалне садржаје, мешовите 
градске центре, мрежу саобраћајница и зелене површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану 
генералне регулације, којим се у оквиру предметног под-
ручја планирају претежне намене: такмичарски спортски 
комплекс са објектима специјализованим за тренинге и 
такмичења спортских екипа на националном и међународ-
ном нивоу, зона мешовитог градског центра у зони више 
спратности (зона М4) и зона трансформације породичног 
становања у делимично формираним градским блоковима 
у вишепородично становање (зона С6).

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и ос-

талих намена и правила уређења и грађења, како би се омо-
гућила трансформација постојећег грађевинског фонда и 
подизање нивоа саобраћајне и инфраструктурне опремље-
ности предметног простора, као и дефинисање потреба за 
социјалном инфраструктуром.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 2.562.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-21/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-472/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
РОСПИ ЋУПРИЈА, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације насеља 

Роспи ћуприја, градска општина Палилула (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Палилула, дефи-
нисан регулацијама Миријевског булевара (граница Де-
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таљног урбанистичког плана за изградњу и реконструкцију 
улице Миријевски булевар од Вишњичке улице до Улице 
Карађорђеве у Миријеву („Службени лист Града Београда”, 
број 14/90), Вишњичке улице (граница Детаљног урбанис-
тичког плана Вишњичке улице од Улице Мије Ковачевића 
до Сланачког пута („Службени лист Града Београда”, број 
25/83), границом Плана детаљне регулације Спољне ма-
гистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута 
(стационажа km0+000) до приступног пута за трафоста-
ницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Ду-
нава и локацијом трафостанице „Београд 20” („Службени 
лист Града Београда”, број 24/13) и границом Регулационог 
плана насеља Миријево („Службени лист Града Београда”, 
број 20/02), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 69 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за становање, мешовите градске цен-
тре, објекте и комплексе јавних служби, комерцијалне садр-
жаје, саобраћајне површине, мрежу саобраћајница, шуме и 
зелене и водене површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарскe општинe Палилула, Вишњица и Миријево, у 
делу који је обухваћен границом плана .

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, мешовите 
градске центре, објекте и комплексе јавних служби, комер-
цијалне садржаје, саобраћајне површине, мрежу саобраћај-
ница, шуме и зелене и водене површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се у оквиру предметног подручја 
планирају претежне намене: зона вишепородичног стано-
вања – санација неплански формираних блокова (зона С7), 
зона мешовитог градског центра у зони средње спратности 
(зона М5) и зона становања у новим комплексима (зона С10).

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавнe и 

осталих намена и правила уређења и грађења, како би се 
омогућила трансформација постојећег изграђеног ткива и 
подизање нивоа саобраћајне и инфраструктурне опремље-
ности предметног простора, као и обезбеђење потребних 
капацитета објеката јавних служби.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 14.400.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-20/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-471/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 77 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 19. јул 2016.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈA ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” И 
АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручјa 

између привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Нико-
ла Тесла”, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Нови Београд, од 
границе Плана детаљне регулације за проширење Новог 
Бежанијског гробља, општина Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, број 34/09) са источне стране, грани-
це Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Служ-
бени лист Града Београда” број 61/09) са источне и северне 
стране, границе катастарске општине Нови Београд са за-
падне стране, затим границе заштитне зоне аеродрома са 
југозападне стране и границе катастарске парцеле 6635/1 
КО Нови Београд са источне стране до границе Плана де-
таљне регулације за проширење Новог Бежанијског гробља, 
општина Нови Београд, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 227 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, површине 
за комерцијалне садржаје, шуме, остале зелене површине, 
саобраћајне површине и површине за спортске објекте и 
комплексе.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, површине 
за комерцијалне садржаје, шуме, остале зелене површине, 
саобраћајне површине и површине за спортске објекте и 
комплексе.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану гене-
ралне регулације, којим се предметно подручје делом налази у 
зони породичног становања (санација неплански формираних 

блокова – С4), делом у зони планираних комерцијалних садр-
жаја (у зони ниске спратности – К3), делом у зони намењеној 
комплексу такмичарског спорта – уређене зелене површине 
намењене за спортске активности (голф, крикет, рагби, хокеј на 
трави) које не захтевају велике затворене и сложене спортске 
објекте и велики капацитет простора за публику и мирујући 
саобраћај, уз проценат шумског земљишта и зеленила на оста-
лом земљишту. На простору у оквиру предложене границе пла-
на потребна је санација постојеће стамбене изградње, дефини-
сање правила за нову изградњу, регулација саобраћајне мреже, 
као и дефинисање начина опремања потребном инфраструк-
туром.

Члан 5.
Циљ израде плана је потреба за детаљном планском 

разрадом подручја ради дефинисања јавног интереса, пра-
вила уређења и грађења предметног простора, саобраћај-
но и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета 
изградње у складу са могућностима простора, планским и 
инфраструктурним условљеностима и инвестиционим по-
тенцијалима, дефинисање колских приступа постојећим 
парцелама уз саобраћајнице, као и заштита и уређење зеле-
них површина и шумског појаса.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 37.266.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Нови Београд.
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Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-15/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-466/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

„РАДИОФАР”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације насеља 

„Радиофар”, градска општина Сурчин (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Сурчин, од гра-
нице Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Служ-
бени лист Града Београда”, број 61/09) са источне и север-
не стране, границе заштитне зоне аеродрома са југозапад-

не стране, границе катастарске парцеле 3991 КО Сурчин 
са јужне стране и границе катастарских општина Сурчин 
и Нови Београд (до границе Плана детаљне регулације за 
подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Зе-
муну и Сурчину) са источне стране, са везама саобраћајни-
ца и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мре-
же, површине око 164 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за становање, површине 
за објекте и комплексе јавних служби, остале зелене повр-
шине и саобраћајне површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Сурчин, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за становање, површине 
за објекте и комплексе јавних служби, остале зелене повр-
шине и саобраћајне површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се предметно подручје највећим 
делом налази у зони породичног становања (санација не-
плански формираних блокова – С4) за коју је потребна са-
нација постојеће изградње уз дефиницију правила за нову 
изградњу, регулација саобраћајне мреже, као и дефинисање 
потреба за јавним службама и начина опремања свом по-
требном инфраструктуром.

Члан 5.
Циљ израде плана је потреба за детаљном планском 

разрадом подручја ради дефинисања јавног интереса, пра-
вила уређења и грађења предметног простора, саобраћај-
но и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета 
изградње у складу са могућностима простора, планским и 
инфраструктурним условљеностима и инвестиционим по-
тенцијалима, дефинисање колских приступа постојећим 
парцелама уз саобраћајнице, као и заштита и уређење зеле-
них површина.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 
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– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 36.054.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и просто-
ријама Градске општине Сурчин.

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Сурчин.

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

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-14/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-465/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА УЗ ОВЧАНСКИ ПУТ, ГРАДСКA ОПШТИНА ПА-

ЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

уз Овчански пут, градска општина Палилула (у даљем текс-
ту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Палилула, прос-
тор између границе Плана генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, 
број 20/16), границе зоне за спровођење путем непосредне 
примене правила грађења дефинисане Планом генерал-
не регулације и регулације канала Себеш (граница између 
катастарских општина Крњача и Борча, односно Крња-
ча и Овча), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 420 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за објекте и комплексе 
јавних служби, становање, мешовите градске центре, ко-
мерцијалне садржаје, спортске објекте и комплексе, зелене 
површине, шуме и остале зелене површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарске општине Овча, Борча и Крњача у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предло-

женом границом плана су површине за објекте и комплексе 
јавних служби, становање, мешовите градске центре, ко-
мерцијалне садржаје, спортске објекте и комплексе, зелене 
површине, шуме и остале зелене површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације којим је на подручју Плана планирано 
претежно становање. Највећи део површина намењених 
становању припада зони породичног становања – санација 
неплански формираних блокова (С4), а мањи део зони ста-
новања у новим комплексима (С10). Планиране су и повр-
шине у зони мешовитих градских центара у зони ниске сп-
ратности (М6) и зони комерцијалних садржаја у зони ниске 
спратности (К3).
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Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавних и 

осталих намена, саобраћајно и инфраструктурно опре-
мање подручја и утврђивање правила уређења и грађења 
предметног простора у складу са планираним капацитети-
ма изградње.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 58.104.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-12/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-463/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 
2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/19 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-
НЕ ЗОНЕ УЗ СЕВЕРНУ ТАНГЕНТУ, СЕВЕРНО ОД НА-

СЕЉА ОВЧА, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације привред-

не зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, Град-
ска општина Палилула (у даљем тексту: План детаљне регу-
лације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Палилула, простор 
између границе Плана детаљне регулације за саобраћајни-
цу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког 
пута – сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута – М 24.1 до 
Панчевачког пута М 1.9) („Службени лист Града Београда”, 
број 24/10) и границе Плана генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, 
број 20/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 103 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/16), којим је предметно 
подручје планирано за површине за привредне зоне и зеле-
не површине.
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За потребе израде плана детаљне регулације потребно је 
прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и ка-
тастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за ка-
тастарску општину Овча, у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за привредне зоне и зеле-
не површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану ге-
нералне регулације, којим се предметно подручје највећим 
делом планира за развој привредних делатности у привред-
ним зонама (П1) источно и западно од саобраћајнице Се-
верна тангента.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање површина јавне и ос-

тале намене и правила уређења и грађења предметног прос-
тора, саобраћајно и инфраструктурно опремање и дефини-
сање планираних капацитета изградње.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84. Процењена финансијска средства за израду 
Плана детаљне регулације оквирно износе око 17.328.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, ин-
жењерско-геолошке документације и потребних студија, 
анализа и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-11/16 од 14. јула 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-462/16-С, 18. јула 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМ-
ПЛЕКС АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД”, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за комплекс ае-
родрома „Никола Тесла Београд”, градска општина Сурчин 
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

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

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



19. јул 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 77 – 21

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од осам месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду плана обезбедиће предузеће АД Ае-
родром „Никола Тесла” Београд.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на 
јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно 
члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 
50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације за комплекс Аеро-
дрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 

501.3-60/2016-V-04 од 15. јуна 2016. године, 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 среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-10/16 од 17. јуна 2016. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, Секретари-
јату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту приро-
де Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈП „Београдски 
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Ин-
ституту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, Завод за заштиту природе Србије, 
ЈКП „Зеленило – Београд”, Градски завод за јавно здравље и 
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису 
доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра 
да су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

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 бр. 350.14-10/16, 5. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИ-
ЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-
НУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ 
ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА И КРУЖНОГ ПУТА КОД НА-

СЕЉА КИЈЕВО, ГРАДСКA ОПШТИНА РАКОВИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације подручја између 
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обилазног ауто-пута и Кружног пута код насеља Кијево, 
градска општина Раковица (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручја између 
обилазног ауто-пута и Кружног пута код насеља Кијево, 
градска општина Раковица.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове у поступку доношења овог ре-
шења, имајући у виду територију плана, планиране наме-
не, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-85/2016-V-04 од 8. јула 2016. го-
дине, утврдио је да предметни План представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже оба-
вези израде стратешке процене утицаја на животну среди-
ну, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-47/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-142/2016-V-04 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-47/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШ-
КА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛАЊСКЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела подручја 
између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевач-
ке и Заплањске, градска општина Вождовац (у даљем текс-
ту: План детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације дела подручја из-
међу улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке 
и Заплањске, Градска општина Вождовац.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-91/2016-V-04 од 11. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни План представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке 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 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-39/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
– Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-134/2016-V-04 од 12. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-39/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПОДРУЧЈА ИСТОЧНО ОД СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ 
ТАНГЕНТЕ (СМТ-a), ГРАДСКE ОПШТИНE ЗВЕЗДАРА 

И ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела подручја 
источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске 
општине Звездара и Палилула (у даљем тексту: План детаљ-
не регулације).

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

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

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

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

индикатора, 

– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја на животну средину, 

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају ин-
терес у доношењу одлука које се односе на заштиту живот-
не средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације дела подручја ис-
точно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске 
општине Звездара и Палилула.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-89/2016-V-04 од 11. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке 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 и 88/10).
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На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-38/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-133/2016-V-04 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-38/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 

БЛОКА 70а, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручја Блока 
70а, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.
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О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручја Блока 70а, 
градска општина Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове у поступку доношења овог ре-
шења, имајући у виду територију плана, планиране наме-
не, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-78/2016-V-04 од 8. јула 2016. го-
дине, утврдио је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже оба-
вези израде стратешке процене утицаја на животну среди-
ну, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-36/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
– Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-131/2016-V-04 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 
13. јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (до-
пис бр. 3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту 
природе Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. годи-
не), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 
2016. године) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јо-
вановић Батут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-36/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 

БЛОКА 44, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручја Бло-
ка 44, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.
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5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручја блока 44, 
градска општина Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове у поступку доношења овог ре-
шења, имајући у виду територију плана, планиране наме-
не, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-79/2016-V-04 од 8. јула 2016. го-
дине, утврдио је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже оба-
вези израде стратешке процене утицаја на животну среди-
ну, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-35/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
– Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-130/2016-V-04 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 

јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-35/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
УЗ ВИНОГРАДСКУ УЛИЦУ, СА САОБРАЋАЈНОМ 
ВЕЗОМ ДО АУТО-ПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И СУРЧИН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручја уз 
Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Ауто-путске 
обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
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– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја на животну средину, 

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручја уз Ви-
ноградску улицу, са саобраћајном везом до Ауто-путске 
обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-80/2016-V-04 од 8. јула 2016. године, утврдио је да пре-
дметни план представља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката и подлеже обавези израде стратешке про-
цене 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).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-34/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
– Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-129/2016-V-04 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-34/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈA 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ 

(„ИМТ”), ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручјa из-
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међу улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручјa између 
улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општи-
на Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-81/2016-V-04 од 7. јула 2016. године, утврдио је да пре-
дметни план представља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката и подлеже обавези израде стратешке про-
цене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-33/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-128/2016-V-04 од 12. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-33/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОД-
РУЧЈА ИЗМЕЂУ УГРИНОВАЧКЕ, БАЧКЕ УЛИЦЕ И НО-
ВОСАДСКОГ ПУТА (Т6) ГРАДСКA ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације подручја између 
Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), градскa 
општина Земун (у даљем тексту: План детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручја између 
Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), градскa 
општина Земун.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-73/2016-V-04 од 11. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке 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 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-23/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
–  Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-125/2016-V-04 од 13. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-30/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС БИП-a, ГРАД-

СКA ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за комплекс 
БИП-а, градска општина Савски венац (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације за комплекс БИП-
а, градска општина Савски венац.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-74/2016-V-04 од 6. јула 2016. године, утврдио је да пре-
дметни План представља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката и подлеже обавези израде стратешке про-
цене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
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На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-23/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-118/2016-V-04 од 12. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-23/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВИШЊИЧКЕ, МИЈЕ 
КОВАЧЕВИЋА, ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА И БОРЕ 

ВУКМИРОВИЋА, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела подручја 

између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава 
Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Палилула 
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.
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О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела подручја 
између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава 
Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Пали-
лула.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове у поступку доношења овог ре-
шења, имајући у виду територију плана, планиране наме-
не, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-99/2016-V-04 од 11. јула 2016. 
године, утврдио је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже оба-
вези израде стратешке процене утицаја на животну среди-
ну, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-21/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за 
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здра-
вље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеле-
нило –  Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-116/2016-V-04 од 13. јула 2016. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 
13. јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (до-
пис бр. 3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту 
природе Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. годи-
не), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 
2016. године) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јо-
вановић Батут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-21/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
РОСПИ ЋУПРИЈА, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације насеља Роспи 
ћуприја, градска општина Палилула (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на под-
ручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, ка-
рактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро 
локацију и друга питања и проблеми заштите животне среди-
не у складу са критеријумима за одређивање могућих значај-
них утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир 
планиране намене. 

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.
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Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације насеља Роспи ћу-
прија, градска општина Палилула.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-100/2016-V-04 од 7. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни План представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке 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 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-20/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-115/2016-V-04 од 12. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе Ср-
бије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зелени-
ло – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. године) и Ин-
ститут за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” (допис 
бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили су мишљења у 
којима наводе да се може донети Решење о приступању изра-
ди стратешке процене утицаја на животну средину предмет-
ног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-20/16, 14. јула 2016. године.
Секретар

Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИ-
ЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-
НУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈA ИЗМЕЂУ 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” И АЕРОДРОМА „НИКО-

ЛА ТЕСЛА”, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручјa из-
међу привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола Те-
сла”, градска општина Нови Београд, градска општина Па-
лилула (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на под-
ручју 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 об-
зир планиране намене. 

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне средине 
укључена у план, 
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– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће 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 и 88/10) и члана 
50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана детаљне регулације подручјa 

између привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола 
Тесла”, градска општина Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 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 про-
цена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата 
за заштиту животне средине бр. 501.3-94/2016-V-04 од 11. јула 
2016. године, утврдио је да предметни план представља оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-15/16 од 11. јула 2016. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, Секретари-
јату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Београд” и Ин-
ституту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-110/2016-V-04 од 13. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис 
бр. 3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту при-
роде Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП 
„Зеленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. го-
дине) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-15/16, 14. јула 2016. године.
Секретар

Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

„РАДИОФАР”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације насеља „Ради-
офар”, Градска општина Сурчин (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну среди-
ну разматраће се постојеће стање животне средине на подручју 
обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактерис-
тике 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. 

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),
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– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

– закључци до којих се дошло током израде извештаја 
о стратешкој процени представљени на начин разумљив 
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 планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће 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 и 88/10) и члана 
50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана детаљне регулације насеља 
„Радиофар”, градска општина Сурчин.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-95/2016-V-04 од 11. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке 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 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-14/16 од 11. јула 2016. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, Секретари-
јату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту приро-
де Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Београд” и 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-109/2016-V-04 од 13. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис 
бр. 3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту при-
роде Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП 
„Зеленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. го-
дине) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-14/16, 14. јула 2016. године.
Секретар

Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
УЗ ОВЧАНСКИ ПУТ, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручја уз 
Овчански пут, градска општина Палилула (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

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

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

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
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Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације подручја уз Овчан-
ски пут, градска општина Палилула.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-97/2016-V-04 од 11. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-

ке 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 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-12/16 од 11. јула 2016. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, Секретари-
јату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Београд” и Ин-
ституту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-107/2016-V-04 од 13. јула 2016. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. јула 2016. 
године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 3685/2 од 
12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 
020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зеленило – Београд” 
(допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. године) и Институт за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” (допис бр. 3142/1 oд 12. 
јула 2016. године), доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-12/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 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, 50/13, 98/13 и 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-
НЕ ЗОНЕ УЗ СЕВЕРНУ ТАНГЕНТУ, СЕВЕРНО ОД НА-

СЕЉА ОВЧА, ГРАДСКA ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације привредне зоне уз 
Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општи-
на Палилула (у даљем тексту: План детаљне регулације).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

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

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације привредне зоне уз 
Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општи-
на Палилула.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-101/2016-V-04 од 7. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни План представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке 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 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 бр. 350.14-11/16 од 11. јула 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –  Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-106/2016-V-04 од 12. јула 2016. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. I 4-1/42476 од 13. 
јула 2016. године), Градски завод за јавно здравље (допис бр. 
3685/2 од 12. јула 2016. године), Завод за заштиту природе 
Србије (допис 020-1408/2 од 14. јула 2016. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 51/291 од 13. јула 2016. годи-
не) и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут” (допис бр. 3142/1 oд 12. јула 2016. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-11/16, 14. јула 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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Страна

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, град-
ска општина Сурчин  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја између обилазног ауто-пута и кружног пута 
код насеља Кијево, градска општина Раковица  – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јова-
новића, Краљевачке и Заплањске, градска општина 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
подручја источно од спољне магистралне тангенте 
(СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула   – –  4

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја Блока 70а, градска општина Нови Београд– –  6

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја Блока 44, градска општина Нови Београд  – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом 
до ауто-путске обилазнице, градске општине Нови 
Београд и Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изради плана детаљне регулације 
подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске 
(„ИМТ”), градска општина Нови Београд   – – – – –  10

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
подручја између Угриновачке, Бачке улице и Ново-
садског пута (Т6), градска општина Земун – – – – –  11

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
комплекс БИП-а, градска општина Савски венац  –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
подручја између улица: Вишњичке, Мије Коваче-
вића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, 
градска општина Палилула  – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради плана детаљне регулације на-
сеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула– –  14

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја између Привредне зоне „Ауто-пут” и Аеро-
дрома „Никола Тесла”, градска општина Нови Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изради плана детаљне регулације на-
сеља Радиофар, градска општина Сурчин  – – – – –  17

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја уз Овчански пут, градска општина Палилула – –  18

Одлука о изради плана детаљне регулације при-
вредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља 
Овча, градска општина Палилула – – – – – – – – – –  19

Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја планираних намена на животну средину пла-
на детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Ни-
кола Тесла” Београд, градска општина Сурчин  – – –  20 

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације подручја између обилаз-
ног ауто-пута и кружног пута код насеља Кијево, 
градска општина Раковица  – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну среди-
ну плана детаљне регулације дела подручја између 
улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевач-
ке и Заплањске, градска општина Вождовац  – – – –  23

Страна

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације дела подручја источно 
од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске 
општине Звездара и Палилула– – – – – – – – – – – –  24

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације подручја Блока 70а, град-
ска општина Нови Београд  – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације подручја Блока 44, град-
ска општина Нови Београд  – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације подручја уз Виноградску 
улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилаз-
нице, градске општине Нови Београд и Сурчин– – –  27

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације подручја између улица Ју-
рија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општи-
на Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну среди-
ну плана детаљне регулације дела подручја између 
Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), 
градска општина Земун  – – – – – – – – – – – – – – –  30

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, град-
ска општина Савски венац– – – – – – – – – – – – – –  31

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну среди-
ну плана детаљне регулације дела подручја између 
улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава 
Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, 
градска општина Палилула  – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације подручја између При-
вредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома  „Никола Те-
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Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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