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На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС и 54/11), а у вези са чланом 3. став 1. тачка 24. чланом 7. став 1. тачка 1. и чланом 7. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Закључком Владе Републике Србије, 05 број 65-502/2018 од 18. јануара
2018. године, Градска изборна комисија на 15. седници, одржаној 5. фебруара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И
ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
1. Одређује се Јавно предузеће „Службени гласник” за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за
спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градска изборна комисија
Број 013-153-3/18, 5. фебруара 2018. године
Председник
Зоран Лукић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИМЕЂУ
УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА – ШТУРМА, ГРАДСКА
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока имеђу улица
Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, градска општина Савски Венац (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 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 обезбедиће предузеће „Green bay d.o.o. Beograd”, Београд, Булевар кнеза
Александра Карађорђевића 36.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац, блок
имеђу улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,2 ha.
4. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да
План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се
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уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
O б р а з л ож е њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока имеђу
улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала
Павла Јуришића – Штурма, градска општина Савски венац.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски Венац,
блок имеђу улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и
Генерала Павла Јуришића – Штурма, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,2 ha.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Green bay d.o.o.”, Београд, Булевар кнеза
Александра Карађорђевића 36.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које
је дужно да Нацрт плана изради у року од девет месеци од
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да нису планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне
средине бр. 501.3-114/2017-V-04 од 10. октобра 2017. године, утврдио је да предметни План не представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
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утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-50/17 од 18. децембра
2017. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину:
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-169/2017-V–04 oд 21. децембра 2017. године) и Завод
за заштиту природе Србије (допис 020-3100/2 од 28. децембра 2017. године) доставили су мишљења у којима наводе да
се може донети Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана
ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд” нису доставили тражена мишљења, па се у
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-50/17, 8. јануара 2018. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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САДРЖАЈ

Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник” за штампање гласачких листића и другог изборног
материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године – – – – – –1
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације блока имеђу улица
Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, Градска општина Савски венац – – – – – –1
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – 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

