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На основу члана 9. ст. 3. и 4. 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, 145/14 и 83/18) 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 – секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16.
ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица 16. oктобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, градска општина Звездара (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота
Стефана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року
од 18 (осамнаест) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о
изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене
послове, а наручилац израде плана је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Звездара, простор између регулације улица 16. октобра и Матице српске
(граница Плана детаљне регулације дела насеља Миријево,
делови макрограђевинских блокова З и И – градска општина Звездара („Службени лист Града Београда”, број 70/13)) и
границе Регулационог плана насеља Миријево („Службени
лист Града Београда”, број 20/02), са везама саобраћајница
и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 2,06 ha.
5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
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 детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
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сима 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 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 ож е њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за подручје између улица 16. oктобра, Матице српске и границе
Регулационог плана насеља Миријево, градска општина
Звездара.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Звездара, простор
између регулације улица 16. октобра и Матице српске (граница Плана детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макрограђевинских блокова З и И – градска општина
Звездара („Службени лист Града Београда”, број 70/13)) и
границе Регулационог плана насеља Миријево („Службени
лист Града Београда”, бр. 20/02), са везама саобраћајница и
инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 2,06 ha.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а наручилац израде плана је Дирекција за грађевинско земљиште
и изградњу Београда.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од
18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
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 (бр. 501.3124/2018-V-04 од 17. октобра 2018. године) утврдио је да
предметни План детаљне регулације не представља оквир
за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлежe 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 и 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. 350.14-52/18 од 19. новембра
2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
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ступању 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 V–04
бр. 501.3-169/2018 oд 28. новемнбра 2018. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 83190
Број: I4-1/2719 од 28. новембра 2018. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 31120/1 од 4. децембра 2018.
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставио 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 је сагласан 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- 52/18, 12. децембра 2018. 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 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, 145/14 и 83/18) и
члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦA: ЕНДИЈА ВОРХОЛА (ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ), ВАЉЕВСКЕ И
ИВИЦЕ ДЕВЧИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за део блока
између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу „АНГОСТА” д.о.о. из Београда, Цвијићева 3, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) месеци
од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „ШТАМПА СИСТЕМ” д.о.о., Булевар Милутина Миланковића 19, Нови Београд.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Чукарица, простор између регулације улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки
друм), Ваљевске и Ивице Девчића и границе инфраструктурног комплекса ЈКП Београдски водовод и канализација
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(обухватајући и сам комплекс), са везама саобраћајница и
инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 3,3 ha.
5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
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 детаљне регулације 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 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 ож е њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део
блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм),
Ваљевске и Ивице Девчића, градска општина Чукарица.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Чукарица, простор
између регулације улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки
друм), Ваљевске и Ивице Девчића и границе инфраструктурног комплекса ЈКП „Београдски водовод и канализација” (обухватајући и сам комплекс), са везама саобраћајница
и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 3,3 ha.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „ШТАМПА СИСТЕМ” д.о.о., Булевар Милутина Миланковића 19, Нови Београд.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
„АНГОСТА” д.о.о. из Београда, Цвијићева 3, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради плана.
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 (бр. 501.3116/2018-V-04 од 9. августа 2018. године) утврдио је да
предметни План детаљне регулације не представља оквир
за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлежe обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 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. 350.14-53/18 од 19. новембра
2018. 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 V–04
бр. 501.3-170/2018 oд 28. новембра 2018. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 83199
Број: I4-1/2720 од 28. новембра 2018. годиине) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 31122/1 од 4. децембра 2018.
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
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Завод за заштиту природе Србије није доставио 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 је сагласан 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- 53/18, 12. децембра 2018. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен
текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17 и 118/18), и чл. 27. и 46. Одлуке о Градској управи Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17,36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), подсекретар Секретаријата за саобраћај, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13,
11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19 и 4/19) у тачки 6. став 4. мења
се и гласи:
„Изузетно повлашћена паркинг карта за део 2.0.2. у кругу двојке важи и у деловима 2.0, 2.0.1. и зони А у кругу двојке.”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда'', а примењиваће се првог дана од дана објављивања.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV - 02 број 344.1- 3/2019, 20. фебруара 2019. године
Подсекретар Секретаријата за саобраћај
Ненад Матић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СУРЧИН
Веће Градске општине Сурчин на седници одржаној 18. фебруара 2019. године, на основу чл. 2. и 15. Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 56/17) и члана 42. Статута
Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донело је

ЗА КЉУЧ А К
1. Изузима се некатегорисани пут који се налазе на катастарској парцели 5638 КО Добановци из Списка нeкатегорисаних путева на подручју градске општине Сурчин који је Веће Градске општине Сурчин утврдило Закључком број: III-01-0682/2018 од 11. маја 2018. године и који је објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 37/18).
2. Овај закључак доставити Служби за катастaр непокретности Сурчин ради брисања објекта – некатегорисаног пута
из евиденције непокретности.
3. За спровођење овог закључка задужује се Одељење за имовинско правне, стамбене и послове правне помоћи.
4. Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Града Београда“.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-90-43/2019, 18. фебруара 2019. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
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20. фебруар 2019.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Завод за заштиту споменика културе Града Београда на
основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),

ОБА ВЕШТА ВА
Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање следећег добра које ужива претходну заштиту:
Општина Земун
Градитељски објекти
1. Вила Мозер, Мозерова 7.

За све интервенције на непокретностима уписаним у
Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се одредбе Закона о културним добрима, односно
неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе Града Београда.
Завод за заштиту споменика културе Града Београда
Број Р 581/19, 18. фебруара 2019. године
Директор
Оливера Вучковић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за подручје између улица 16. oктобра,
Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, градска општина Звездара – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за део блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица – – – – – – – – – – –

Решење о измени и допуни Решења о општим
паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
3

Акти градских општина
1

2

СУРЧИН
Закључак Већа Градске општине Сурчин број
III-01-06-90-43/2019 од 18. фебруара 2019. године –

3

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –

4

„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

