
На основу члана 9. ст. 3. и 4. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
ТЕРАЗИЈЕ, НУШИЋЕВЕ, ДЕЧАНСКЕ И ТРГА НИКОЛЕ 

ПАШИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације дела блока 
између улица: Теразије, Нушићеве, Дечанске и Трга Нико-
ле Пашића, градска општина Стари град (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Еурека бар д.о.о., Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж. 

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Стари град, про-
стор дефинисан регулацијом и линијом коловоза Трга Ни-
коле Пашића, регулацијом Дечанске и Нушићеве улице и 
линијом коловоза дуж Теразија, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 2,4 ha.

5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да план детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

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

O б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела бло-
ка између улица: Теразије, Нушићеве, Дечанске и Трга Ни-
коле Пашића, градска општина Стари град, који је у проце-
су доношења.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Стари град, простор 
дефинисан регулацијом и линијом коловоза Трга Николе 
Пашића, регулацијом Дечанске и Нушићеве улице и лини-
јом коловоза дуж Теразија, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 2,4 ha.

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
Еурека бар д.о.о., Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
31/2019 од 6. маја 2019. године) утврдио је да предметни 
план детаљне регулације не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката одређених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и не 
подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 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 утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-22/19 од 19. јуна 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-95/2019 oд 27. јуна 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх.бр: 37806/1 од 1. јула 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 16944/1 од 
2. јула 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије (до-
пис 03 број 020-1835/2 од 8. јула 2019. године) доставили су 
мишљења у којима наводе да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.
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На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-22/19, 9. јула 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 26/17, 
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИ-
СТИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ОМЛАДИНСКИХ БРИ-
ГАДА И АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ, СА МОСТОМ ПРЕКО САВЕ, 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЧУКАРИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу 
пешачко-бициклистичке везе између улице Омладинских 
бригада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве, градске оп-
штине Нови Београд и Чукарица (у даљем тексту: план де-
таљне регулације).

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

3. Стратешком проценом утицаја Плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 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 де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана 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 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана 56, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 
18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације.

Средства за Израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комунал-
не послове, а наручилац плана је Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, Београд, ул. Његошева 84. 

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама 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 План детаљне ре-
гулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

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 
Одлуке о Изради плана детаљне регулације за изградњу пе-
шачко-бициклистичке везе између улице Омладинских бри-
гада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве, градске општи-
не Нови Београд и Чукарица, која је у процесу доношења.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. V-04 бр. 501.3-46/2019 од 27. маја 2019. 
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлежe обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
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На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро 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 утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-25/19 од 17. јуна 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-87/2019 oд 25. јуна 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх. бр: 37532/1 од 26. јуна 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи бр. 16852/1 
од 2. јула 2019. године и 16357/1 од 4. јула 2019. године) и За-
вод за заштиту природе Србије (допис 03 број 020-1813/2 од 
8. јула 2019. 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, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-25/19, 9. јула 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 
АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 
НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 

БЕОГРАД, ЗА КОМПЛЕКС АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-

ције комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 
на Новом Београду, градска општина Нови Београд, за ком-
плекс аутобуске станице (у даљем тексту: Измена и допуна 
Плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана 
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу одлуке 
о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће „Београдска аутобуска 
станица” БАС а.д.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд, простор између Булевара хероја са Кошара и 
регулације улица Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, 
Марка Христића и Ђорђа Станојевића, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 18 hа. Коначна граница ће се утврди-
ти приликом израде и верификације Нацрта плана.

5. У оквиру намене простора Измена и допуна Плана де-
таљне регулације нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да план детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 
приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна 
плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железнич-
ке станице у блоку 42 на Новом Београду, градска општина 
Нови Београд, за комплекс аутобуске станице, која је у про-
цесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд, простор између Булевара хероја са Кошара и 
регулације улица Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, 
Марка Христића и Ђорђа Станојевића, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 18 hа.

Коначна граница ће се утврдити приликом израде и ве-
рификације Нацрта измена плана.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Бу-
левар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана из-
ради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу одлуке о 
изради плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће „Београдска аутобуска ста-
ница” БАС а.д.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, има-
јући у виду планирану намену којом нису планирани буду-
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ћи развојни пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-67/2019 
од 13. маја 2019. године) утврдио је да предметне Измене и 
допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-30/19 од 25. јуна 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, ЈКП „Зеленило – Београд” и ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-99/2019 oд 28. јуна 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх.бр: 38395/1 од 1. јула 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 16851/1 од 
2. јула  2019. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 број 020-1852/2 од 8. јула 2019. године) достави-
ли су мишљења у којима наводе да се може донети Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-30/19, 9. јула 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РА-
ШКА ДИМИТРИЈЕВИЋА И БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГА-

ЛАЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела блока из-

међу улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегала-
ца, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од девет 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „BMR gradnja” d.o.o., Београд, Мајора Мила-
на Малнарића 1/1. 

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
простор између улица Рашка Димитријевића, Бежанијских 
илегалаца и западне границе КП 2000/1 КО Нови Београд, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 1,4 ha. Коначна 
граница ће се утврдити приликом израде и верификације 
Нацрта плана.

5. У оквиру намене простора План детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да план детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације План 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела 
блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских 
илегалаца, градска општина Нови Београд, која је у процесу 
доношења.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
простор између улица Рашка Димитријевића, Бежанијских 
илегалаца и западне границе КП 2000/1 КО Нови Београд, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 1,4 ha.

Коначна граница ће се утврдити приликом израде и ве-
рификације Нацрта плана.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од де-
вет месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће „BMR gradnja” d.o.o., Београд, Мајора Милана 
Малнарића 1/1. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
168/2018 од 25. јанаура 2019. године) утврдио је да предмет-
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ни план детаљне регулације не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката одређених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и не 
подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 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 утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-31/19 од 25. јуна 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, ЈКП „Зеленило – Београд” и ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-97/2019 oд 28. јуна 2019. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис арх.бр: 38388/1 од 3. јула 
2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 16892/1 од 
2. јула 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије (до-
пис 03 број 020-1851/2 од 8. јула 2019. године), доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
нeприступању изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-31/19, 9. јула 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУНУ 2019. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава 
кориснике да смањење потрошачких цена, у Граду Београду, 
у јуну 2019. године износи 0,4% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-75/2019, 12. јула 2019. године
Руководилац сектора
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 11. јула 2019. године, на основу члана 29. став 1. тачка 6. 
и став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању венредним ситуацијама (,,Службени гласник РС”, 
број 87/18) и члана 16. став 1. тачка 4. Статута Градске оп-
штине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 43/13 – 
пречишћен текст), донела je 

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ОПШТЕ НАМЕНЕ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И 
ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Члан 1.
Овом одлуком у складу са прописима уређују се питања 

организације и извршења задатака цивилне заштите у по-
гледу образовања, опремања, оспособљавања и функциони-
сања јединица цивилне заштите опште намене, јединице за 
узбуњивање, повереника и заменика повереника цивилне 
заштите, на територији градске општине Земун.

Члан 2.
Јединице цивилне заштите опште намене, јединица за 

узбуњивање, повереници и заменици повереника цивилне 
заштите су структуре које се попуњавају војним обвезни-
цима, обвезницима радне обавезе, ученицима, студентима, 
добровољцима и радно способним становништвом, као и 
лицима запосленим код других правних лица који поседују 
знања и вештине од значаја за извршавање једноставнијих 
послова и задатака заштите и спасавања.

Структуре се развијају на територијама месних зајед-
ница, насеља и делова градске општине Земун, у складу са 
територијалном надлежношћу повереника и заменика по-
вереника цивилне заштите и процењеним ризицима од ка-
тастрофа и потреби деловања у ванредним ситуацијама.

Члан 3.
Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање 

обимних и мање сложених задатака, а нарочито: локализо-
вање и гашење почетних шумских и мањих пожара, учешће 
у заштити од поплава, указивање прве помоћи, учешће у 
спасавању угрожених земљотресима и плитко затрпаних 
из рушевина и ручном рашчишћавању терена, одржава-
ње реда, рашчишћавању саобраћајница и мањих површи-
на снежног наноса приручним алатом, учешће у евакуа-
цији становништва из угроженог подручја и збрињавању 
угроженог становништва, као испомоћ специјализованим 
јединицама цивилне заштите и обављање других активно-
сти на основу процена потреба, одлука и наредби Штаба за 
ванредне ситуације Градске општине Земун и других надле-
жних органа.

Члан 4.
У Градској општини Земун, на основу опасности које су 

препознате у Процени угрожености од елементарних непо-
года и других несрећа (сагласност МУП РС – Сектор за ван-
редне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 
под 09/8 број 87.4-47/18 од 5. децембра 2018. године) и Плана 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, образоваће 
се јединице цивилне заштите опште намене јачине вода.

Повереници и заменици повереника цивилне заштите за 
подручје градске општине Земун, биће одређени у складу са 
територијалном покривеношћу за четири постојеће месне за-
једнице (Нова Галеника и Алтина, Земун Поље, Батајница и 
Угриновци) и двa централнa дела општине (Горњи град и Доњи 
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град) и то са по пет повереника и пет заменика повереника, по 
свакоj наведеноj месној заједници и централним деловима те-
риторије општине, односно укупно 30 повереника и 30 замени-
ка повереника за територију градске општине Земун.

Решење о одређивању повереника и заменика повереника, 
доноси председник градске општине Земун, у својству коман-
данта Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун.

Члан 5.
Попуна јединица цивилне заштите и распоређивање 

лица у јединицама, врши се у сарадњи са надлежним орга-
нима МУП-а Србије – Управе за ванредне ситуације у Бео-
граду и Министарства одбране Србије – Подручног органа 
МО Београд за обавезе одбране и то:

– војним обвезницима који нису на распореду у ратним 
јединицама Војске Србије, а имају знања и занимања од зна-
чаја за цивилну заштиту, старости од 18 до 60 година,

– обвезницима радне обавезе, лицима чија се знања и 
вештине могу искористити за потребе цивилне заштите, 
старости од 18 до 60 година,

– ученицима средњих школа и студентима факултета и 
виших школа,

– добровољцима који су психофизички у могућности да 
одговоре обавезама у цивилној заштити.

Члан 6.
Након формирања јединица цивилне заштите, попуне и 

распоређивања по формацији, као и именовања поверени-
ка и заменика повереника цивилне заштите, извршиће се 
обука и опремање личном и заштитном опремом, у складу 
са прописима. Средства за финансирање система заштите 
и спасавања и извршење активности у вези организације, 
обучавања и опремања јединица цивилне заштите, обезбе-
ђују се у буџету Градске општине Земун. 

Члан 7.
Јединице цивилне заштите, у складу са прописима, на 

основу Плана употребе снага и средстава у случају ванредне 
ситуације, ангажују се на основу наређења Штаба за ванред-
не ситуације Градске општине Земун, наредбе Градског штаба 
за ванредне ситуације Града Београда, као и одлука других 
надлежних органа.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун

Број 06-621/2019-IV/43, 11. јула 2019. године 
Председник

Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 11. јула 2019. године, на основу члана 111. став 3. Стату-
та Градске општине Земун („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је 

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ 

СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Закључку Скупштине Градске општине Земун о 
приступању промени Статута Градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 132/18), тачка 3. 
мења се и гласи: 

„3. Комисија ће израдити Нацрт одлуке о промени Статута 
Градске општине Земун у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу Одлуке о промени Статута Града Београда и доставити 
Нацрт одлуке Већу Градске општине Земун на даљи поступак.”

2. У осталом делу закључак остаје непромењен.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Земун

Број 06-620/2019-IV/43, 11. јула 2019. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 11. јула 2019. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 34/10 – oдлука УС и 54/11) и члана 18. став 1. тачке 14б. 
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНУ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

I. Утврђује се престанак дужности члану Изборне коми-
сије Градске општине Нови Београд у сталном саставу, Ни-
коли Радоњићу, по сили закона.

II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује 
се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-237, 11. јула 2019. године

Председник
Радован Тврдишић, ср.

ПАЛИЛУЛА
Скупштина Градске општине Палилула на 21. седници 

одржаној 11. јула 2019. године, на основу чл. 25. и 86. Стату-
та Градске општине Палилула („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

1. Приступа се промени Статута Градске општине Пали-
лула.

2. Усклађивање одредаба Статута Градске општине Па-
лилула са одредбама Одлуке о промени Статута Града Бео-
града, вршиће се након ступања на снагу Одлуке о промени 
Статута Града Београда, пратећи рок одређен том одлуком.

3. Веће Градске општине Палилула ће формирати Ко-
мисију која ће израдити Нацрт Одлуке о промени Статута 
Градске општине Палилула у року од 45 дана од дана сту-
пања на снагу Одлуке о промени Статута Града Београда и 
доставити Већу oпштине на даљи поступак.

4. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града 
Београда”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-15/2019-I-7, 11. јула 2019. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.
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ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 11. јула 2019. године, на основу члана 24. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗ-
БОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Утврђује се да је Николи Маринковићу из Лазаревца, 
престала дужност заменика члана Изборне комисије Град-
ске општине Лазаревац у сталном саставу, са 5. јулом 2019. 
године, због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2019, 11. јула 2019. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

СУРЧИН

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одр-
жаној 11. јула 2019. године, на основу чл. 34. и 35. Закона 
о култури (,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 18. тачка 13. Статута Градске општине 
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 
39/13 и 47/15) и члана 15. Одлуке о промени Одлуке о осни-
вању Установе културе-Културни центар Сурчин („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 14/17 и 115/18), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН

1. Именује се Душан Ћирјак, специјалиста струковни 
менаџер, за директора Установе културе – Културни центар 
Сурчин, на период од четири године.

2. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-202/19, 11. јула 2019. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 11. јула 2019. године, на основу члана 107. Статута Град-
ске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 
44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ СУРЧИН

1. Приступа се промени Статута Градске општине Сурчин,
2. Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о про-

мени Статута Градске општине Сурчин (у даљем тексту: Ко-
мисија) у следећем саставу:

– Зорица Дамјановић Родић, дипломирани правник,
– Снежана Вујовић, дипломирани правник,
– Дарко Павличић, дипломирани правник,
– Дарко Угарковић, дипломирани правник,
– Бојан Вукеновић, дипломирани правник.
3. Задатак Комисије је да изради Нацрт одлуке о проме-

ни Статута Градске општине Сурчин пратећи рок одређен 
Статутом града Београда.

4. Веће Градске општине Сурчин утврдиће Предлог 
одлуке о промени Статута Градске општине Сурчин и до-
ставити Скупштини на усвајање.

5. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-201/19, 11. јула 2019. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела 
блока између улица: Теразије, Нушићеве, Дечанске и Трга Николе Пашића, градска општина Стари град– – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за из-
градњу пешачко-бициклистичке везе између Улице омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве, 
градске општине Нови Београд и Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови 
Београд, за комплекс аутобуске станице  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела 
блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд  – – – – – – – –  4

Показатељ потрошачких цена у јуну 2019. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и именовању повереника и заменика поверени-

ка цивилне заштите за територију градске општине Зеун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Градске општине Земун  – – – – – – – – – – – – – – –  6

НОВИ БЕОГРАД
Решење о утврђивању престанка дужности члану Изборне комисије Градске општине Нови Београд  – – – – – – –  6

ПАЛИЛУЛА
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу  – – –  7

СУРЧИН
Решење о именовању директора Установе културе – Културни центар Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Сурчин  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат 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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