
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 са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској 
управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕБОЈ-
ШИНЕ, РУДНИЧКЕ, БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА И КА-
РАЂОРЂЕВОГ ПАРКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације блока између 
улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења и Ка-
рађорђевог парка, градска општина Врачар (у даљем тексту: 
план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „MARKOM PROJEKT LINE”, Д.О.О, Београд, Господа-
ра Вучића 180, које је дужно да нацрт плана изради у року 
од 12 месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за 
израду плана детаљне регулације обезбедиће Снежана Жу-
нић, Београд, Борча, Косовска бр. 3.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Врачар, између 
улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења и Ка-
рађорђевог парка, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 3 hа.

4. Предметни план представљаће плански основ за изда-
вање 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, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну 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.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између 
улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења и Ка-
рађорђевог парка, градска општина Врачар („Службени 
лист града Београда”, број 23/13).

Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу 
„MARKOM PROJEKT LINE”, Д.О.О, Београд, Господара Ву-
чића 180, које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће Снежана Жунић, Бео-
град, Борча, Косовска бр. 3.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Врачар, између 
улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења и Ка-
рађорђевог парка, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 3 hа.

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 бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник 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. 350.14-17/13 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 Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-40/2013-V-04 од 24. септембра 2013. године) ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, (допис бр. 40080/1 од 25. 
септембра 2013. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 
7446/2 од 1. октобра 2013. године) доставили су мишљење 
у коме наводе да се може донети Решење о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана.
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Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

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

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Број IX-03 бр. 350.14-17/13, 7. октобра 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској 
управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕТЕН-
ЗИЈЕ „ЛАСТА” И МОКРОЛУШКОГ КИШНОГ КОЛЕК-
ТОРА ОД РЕТЕНЗИЈЕ „ЛАСТА” ДО ПОСТОЈЕЋЕГ 
МОКРОЛУШКОГ КИШНОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ 
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације ретензије „Ла-
ста” и Мокролушког кишног колектора од ретензије „Лас-
та” до постојећег Мокролушког кишног колектора у Улици 
Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац и Звез-
дара (у даљем тексту: план).

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 представљене 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 ретен-
зије „Ласта” и Мокролушког кишног колектора од ретензије 
„Ласта” до постојећег Миокролушког кишног колектора у 
Улици Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац 
и Звездара, део је документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30.

Носилац израде нацрта плана са извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од осамнаест месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину Плана де-
таљне регулације ретензије „Ласта” и Мокролушког кишног 
колектора од ретензије „Ласта” до постојећег Миокролу-
шког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, 
градске општине Вождовац и Звездара, обезбедиће Дирек-
ција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Бео-
град, Његошева 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 члану 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

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 ретензије „Ласта” 
и Мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до 
постојећег Миокролушког кишног колектора у Улици Сте-
фана Првовенчаног, градске општине Вождовац и Звездара 
(„Службени лист града Београда”, број 23/13).
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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 грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана, планиране намене, чињеницу да су плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, 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 с обзиром на то да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације ретензије „Ласта” и Мокролушког кишног ко-
лектора од ретензије „Ласта” до постојећег Мокролушког 
кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, градске 
општине Вождовац и Звездара, садржаће елементе из члана 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз 
дописе IX-03 бр. 350.14-13/13 од 26. јуна 2013. године, Секре-
таријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације ретензије „Ласта” и Мокролушког кишног колектора 
од ретензије „Ласта” до постојећег Мокролушког кишног 
колектора у Улици Стефана Првовенчаног, градске општи-
не Вождовац и Звездара, 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. 
501.3-35/2013-V-04 од 24. септембра 2013. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 40074 од 
30. септембра 2013. године) и ЈКП „Зеленило – Београд”, 
(допис бр. 7442/2 од 1. октобра 2013. године), доставили 
су мишљење у коме наводе да се може донети решење о 
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили траже-
но мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени 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

Број IX-03-350.14-13/2013, 8. октобра 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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 са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској 
управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉ-
НЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – II ФАЗА, ОД 
ПРИСТУПНОГ ПУТА КА КОМПЛЕКСУ ТРАФОСТАНИ-
ЦЕ „БЕОГРАД 20” ДО АУТО-ПУТА И ВЕЗЕ СА НОВОМ 

МОКРОЛУШКОМ УЛИЦОМ (ПЕТЉА „ЛАСТА”)

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације спољне ма-
гистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка 
комплексу трафостанице „Београд 20” до ауто-пута и везе 
са Новом мокролушком улицом (петља „Ласта”), градска 
општина Звездара (у даљем тексту: план).

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 представљене 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.
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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 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”), град-
ска општина Звездара, део је документације која се прилаже 
уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30.

Носилац израде нацрта плана са извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од дванаест месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину Плана де-
таљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II 
фаза, од приступног пута ка комплексу трафостанице „Бе-
оград 20” до ауто-пута и везе са Новом мокролушком ули-
цом (петља „Ласта”), градска општина Звездара, обезбедиће 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 
Београд, Његошева 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 члану 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

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 спољне магис-
тралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка 
комплексу трафостанице „Београд 20” до ауто-пута и везе 
са Новом мокролушком улицом (петља „Ласта”), градска 
општина Звездара („Службени лист града Београда”, број 
23/13).

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 грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана, планиране намене, чињеницу да су плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, 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 спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од 
приступног пута ка комплексу трафостанице „Београд 20” до 
ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља „Ла-
ста”), градска општина Звездара, садржаће елементе из члана 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-10/13 од 6. септембра 2013. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању изра-
ди стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације 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”), градска општина Звездара, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Гродском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-34/2013-V-04 од 24. септембра 2013. године) доста-
вио је мишљење у коме наводи да се може донети Решење 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, JКП „Зеленило – Бе-
оград”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, Институт за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доста-
вили тражено мишљење у законском року, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну 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 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-03-350.14-10/2013, 8. октобра 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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ВОЖДОВАЦ

Изборна комисија градске општине Вождовац на седници одржаној 8. децембра 2013. године, на основу чл. 15. и 28. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/ 07, 34/10 – одлука УС и 54/11) донела је 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИ-
НУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 15. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

1. За гласање на изборима за одборнике у Скупштину градске општине Вождовац који ће се одржати 15. децембра 2013.
године, утврђује се 157.091 гласачки листић.

2. Резервни број гласачких листића одређује се у броју од 0,1 % од утврђеног броја гласачких листића, што укупно изно-
си 157.248 гласачких листића који се штампају.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Градска општина Вождовац
Изборна комисија градске општине Вождовац

I број 013-2-258/13, 8. децембра 2013.године

Председник 
Зоран Лукић, с. р.

Изборна комисија градске општине Вождовац на седници одржаној 8. децембра 2013. године, на основу члана 15. став 
1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) а сходно члану 60. 
Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 ( УС РС), 18/04, 101/05, 104/09, 28/11, (УС 
РС), 36/11) донела је 

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 15. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

1. Одређује се да се гласачки листићи за гласање бирача на изборима за одборнике Скупштине градске општине Вождо-
вац који ће се одржати 15. децембра 2013. године, штампају на српском језику, ћириличним писмом.

2. Гласачки листићи штапаће се на формату А-4, на папиру офсетни бездрвни 70 gr, у сивој боји, заштићен воденим 
жигом.

3. Контролни лист за проверу исправности кутије за гласање штампаће се на формату А-4, на папиру офсетни бездрв-
ни у тиркизној боји – 70 gr.

4. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник РС” које је одређено за штампање гласачких листића и 
другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац који ће се одржати 
15. децембра 2013. године. 

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Градска општина Вождовац
Избора комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-259/2013, 8. децембра 2013. године

Председник 
Зоран Лукић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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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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