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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVII Број 47

23. октобар 2013. године

Заменик председника Скупштине града Београда, 23.
октобра 2013. године, на основу члана 47. став 1. и члана
80. став 3. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом
7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07), донео је

ОД Л У КУ
О

РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Расписујем изборе за одборнике Скупштине градске
општине Вождовац за 15. децембар 2013. године.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана расписивања избора.
3. Изборе за одборнике Скупштине градске општине
Вождовац спровешће органи за спровођење избора сходном применом одредaбa Закона о локалним изборима.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 013-1/13-С-02, 23. октобра 2013. године
Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези 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) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕМАЊИНЕ, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, СРПСКИХ ВЛАДАРА И
КРАЉА МИЛУТИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ
ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације блока између
улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских влада-

Цена 220 динара

ра и Краља Милутина, градска општина Савски венац (у
даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Привредном друштву за пројектовање и остале услуге „Биро
59”, Београд, Смиљанићева 4, које је дужно да нацрт плана
изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће привредно друштво за инжењеринг, консалтинг и
грађевинарство „Глобал парк“ д.о.о., Београд, Булевар ослобођења 9.
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Савски венац, између улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских владара и
Краља Милутина, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће односно планиране мреже, површине око
1,97 ha.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских владара и
Краља Милутина, градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број 23/13).
Израда плана детаљне регулације поверава се Привредном друштву за пројектовање и остале услуге „Биро 59”, Београд, Смиљанићева 4, које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
привредно друштво за инжењеринг, консалтинг и грађевинарство „Глобал парк” д.о.о., Београд, Булевар ослобођења 9.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац, између улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских владара и Краља
Милутина, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће односно планиране мреже, површине око 1,97 ha.
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-11/13 од 5. септембра 2013. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод
и канализација” ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-38/2013-V-04 од 24. септембра 2013) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 40082/1 од 25. септембра 2013) доставили су мишљење у коме наводе да се
може донети решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило Београд”, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”
нису доставили тражено мишљење у законском року, па се
у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-11/13, 7. октобра 2013. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр.135/04, 88/10), у вези 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) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ДЕО
МАКРОГРАЂЕВИНСКОГ БЛОКА „В”, НА ЛОКАЦИЈИ
„ОРЛОВСКО НАСЕЉЕ”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела насеља
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Миријево, део макрограђевинског блока „В”, на локацији
„Орловско насеље”, градска општина Звездара (у даљем
тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана
детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу, Београд, Његошева 84.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део насеља Миријево у оквиру дела макрограђевинског блока „В”: на истоку до Улице витезова Карађорђеве
звезде, на северозападу до границе ПДР-а Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, на северозападу до границе макрограђевинског блока „В”, на западу до Миријевског булевара, на југу до планираних саобраћајница које
повезују локацију „Орловско насеље” са Улицом витезова
Карађорђеве звезде и Миријевским булеваром, део територије градске општине Звездара, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће односно планиране мреже,
површине око 31,5 ha.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Oбразложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока „В“, на локацији „Орловско насеље”, градска општина Звездара („Службени лист
града Београда”, број 23/13).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне
регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште
и изградњу, Београд, Његошева 84.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део насеља Миријево у оквиру дела макрограђевинског блока „В”: на истоку до Улице витезова Карађорђеве
звезде, на северозападу до границе ПДР-а Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, на северозападу до границе макрограђевинског блока „В”, на западу до Миријевског булевара, на југу до планираних саобраћајница које
повезују локацију „Орловско насеље” са Улицом витезова
Карађорђеве звезде и Миријевским булеваром, део територије градске општине Звездара, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 31,5 ha.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
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уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-12/13 од 26. јуна 2013.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-39/2013-V-04 од 24. септембра 2013) ЈКП „Београдски
водовод и канализација” (допис бр. 40071/1 од 25. септембра 2013) и ЈКП „Зеленило Београд” (допис 7404/2 од 19.
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септембра 2013) доставили су мишљење у коме наводе да се
може донети решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-12/13, 7. октобра 2013. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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23. октобар 2013.

САДРЖАЈ
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских владара и краља Милутина, градска општина Савски
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела
насеља Миријево, део макрограђевинског блока В на локацији Орловско насеље, градска општина Звездара– – – –

Страна
1
1
2

„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
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