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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 31. став 1. тачка 14а)
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 12. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
И МЕРИЛА ЗА ОБИМЕ БУЏЕТА ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању критеријума и мерила за обиме
буџета градских општина („Службени лист Града Београда”,
број 78/15) члан 2. мења се и гласи:
„Укупан буџетски оквир, умањен за износ средстава од
закупа пословног простора на коме градске општине имају
право коришћења, од накнада за загађивање животне средине и од наканада за коришћење минералних сировина,
у буџетској години може учествовати највише до износа
од 14%, у укупном обиму јавних средстава Града Београда, умањеном за средства од закупа пословног простора,
од накнада за загађивање животне средине, накнада за коришћење минералних сировина, прихода од наплате карата
у јавном превозу на територији града Београда у оквиру интегрисаног тарифног система, од прихода од пружања услуга боравка деце у предшколским установама и од примања
буџета.”
Члан 2.
У члану 4. трећа алинеја мења се и гласи:
„– пословa у областима образовања, спорта, културе и др.”
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Износ укупног општег буџетског оквира, који се односи на финансирање расхода директног буџетског корисника
градских општина, умањеног за средства од закупа пословног простора на коме градскe општинe имаjу право коришћења, од накнада за загађивање животне средине и од
накнада за коришћење минералних сировина, распоређује
се градским општинама на основу следећих критеријума и
мерила:
Критеријум
Број становника на подручју градске општине

Мерило
10%

Укупна површина подручја градске општине

10%

Број запослених у органима и организацијама градске општине

80% ”

Цена 265 динара

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Износ укупног општег буџетског оквира, који се односи на финансирање расхода индиректног корисника буџета
градских општина, умањеног за средства од закупа пословног простора на коме градскe општинe имаjу право коришћења, од накнада за загађивање животне средине и од
накнада за коришћење минералних сировина, распоређује
се градским општинама на основу следећих критеријума и
мерила:
Критеријум

Мерило

Број становника на подручју градске општине

30%

Број запослених у индиректним корисницима буџетских средстава;

70%”

Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
„Износ укупног општег буџетског оквира, који се односи на финансирање послова градских општина у областима
образовања, спорта, културе и др., умањеног за средства од
закупа пословног простора на коме градскe општинe имаjу
право коришћења, од накнада за загађивање животне средине и од накнада за коришћење минералних сировина,
распоређује се градским општинама на основу следећих
критеријума и мерила:
Критеријум

Мерило

Број становника на подручју градске општине

20%

Број предшколских установа и основних школа на подручју градске
општине

80% ”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Износ укупног наменског буџетског оквира, који се
односи на финансирање комуналне потрошње градских
општина, умањеног за средства од закупа пословног простора на коме градскe општинe имаjу право коришћења, од
накнада за загађивање животне средине и од накнада за коришћење минералних сировина, распоређује се градским
општинама на основу следећих критеријума и мерила:
Критеријум

Мерило

Површина подручја градске општине ван градског језгра

50%

Број катастарских општина на подручју градске општине, које улазе
у њен састав у складу са Статутом Града Београда

50% ”

Члан 7.
У члану 11. прва алинеја мења се и гласи:
„– износ буџета градске општине не може да буде нижи
од 4% од укупног буџетског оквира градских општина,

Број 124 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

умањеног за средства од закупа пословног простора на
коме градскe општинe имаjу право коришћења, од накнада
за загађивање животне средине и од накнада за коришћење
минералних сировина”
У истом члану у трећој алинеји речи: „мања од једног
процентног поена” замењују се речима: „мања од половине
процентног поена”.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-987/16-С, 29. децембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 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 и 145/14) и члана 58.
Одлуке 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 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска
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 детаљне регулације, значај и
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике
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 детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне 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),
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– програм праћења стања животне средине у току спровођења 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,
– 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 детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја 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, Палмотићева бр.
30, које је дужно да Нацрт плана изради у року од седам месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће ЛУКОИЛ Србија А.Д., Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 165д.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим 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 члану 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, 132/14 и 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска општина Земун.
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 детаљне регулације, 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. 501.3-190/2016-V-04 од 28. новембра
2016. године, утврдио је да предметни план детаљне регулације 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 средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
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На подручју обухваћеном границом плана детаљне
регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се
постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро локацију, док се неће разматрати
прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација плана детаљне регулације 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 („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. 350.14-61/16 од 5. децембра 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 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”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-192/2016-V-04 од 15. децембра 2016. године) доставиo је мишљење у којем наводи да се може донети Решење
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана детаљне регулације.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило Београд” 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 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 детаљне регулације.
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. 350.14-61/16, 22. децембра 2016. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о измени Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – –
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