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На основу одредбе 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, 83/18,
31/19, 37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА БЛОКОВЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА
СТАРЦА ВУЈАДИНА И СТАНИСЛАВА СРЕМЧЕВИЋА (Б15, Б16, Б21–Б23, Ц18, Ц22–Ц26), ЗА БЛОК Ц24,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације
Булевара краља Александра за блокове између улица Старца
Вујадина и Станислава Сремчевића (Б15, Б16, Б21–Б23, Ц18,
Ц22–Ц26) за блок Ц24, Градска општина Звездара (у даљем
тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП,
Београд, Захумска 34, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у року од 10 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Конзум д.о.о. Београд,
Трајка Стаменковића број 4.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Звездара, блок Ц24 (између улица Гвоздићева, Врањска,
Трајка Стаменковића и Светомира Николајевића) дефинисан Планом детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Старца Вујадина и Станислава
Сремчевића (Б15, Б16, Б21–Б23, Ц18, Ц22–Ц26), („Службени лист Града Београда”, број 34/03), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,4 ha.
5. Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представља План генералне регулације
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град
Београд, целине I - XIX („Службени лист града Београда”,
бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се на подручју у

Цена 265 динара

обухвату Измена и допуна плана детаљне регулације планирају површине намењене за становање (С5 – зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима)
и План генералне регулације система зелених површина
(„Службени лист Града Београда”, број 110/19), према коме
у оквиру обухвата предметних Измена и допуна плана нема
јавних зелених површина.
6. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме
локације, непосредног и ширег окружења, као и постојећих
и планираних инфраструктурних веза, нађе оптимално
просторно-програмско решење које ће представљати реалан и економски оправдан оквир за изградњу објеката.
7. У оквиру намене простора Измена и допуна плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да Измене и допуне
плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима
којима се уређује процена 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).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
Образложење
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Старца
Вујадина и Станислава Сремчевића (Б15, Б16, Б21 - Б23,
Ц18, Ц22 - Ц26) за блок Ц24, градска општина Звездара.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије Градске општине
Звездара, блок Ц24 (између улица Гвоздићева, Врањска,
Трајка Стаменковића и Светомира Николајевића) дефинисан Планом детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Старца Вујадина и Станислава
Сремчевића (Б15, Б16, Б21 - Б23, Ц18, Ц22–Ц26) („Службени лист Града Београда”, број 34/03), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,4 ha.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска 34, које је дужно да Нацрт измена и допуна
плана изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу
Одлуке о изради плана детаљне регулације.
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Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Конзум д.о.о. Београд, Трајка Стаменковића број 4.
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 и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (V-04
број 501.3-182/2019 од 18. децембра 2019. године) утврдио
је да предметне Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлежу 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 одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-8/20 од 18. фебруара 2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе града Београда, доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана
детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове
између улица Старца Вујадина и Станислава Сремчевића
(Б15, Б16, Б21 - Б23, Ц18, Ц22–Ц26) за блок Ц24, градска општина Звездара 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
број 501.3-25/2020 oд 21. фебруара 2020. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 4693/1 од 2. марта 2020. године) доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.

13. март 2020.

ЈКП „Београдски водовод и канализација” и Завод за заштиту природе Србије нису доставили тражена мишљења
у остављеном року, тако да се сматра да немају примедби
на предложену садржину Решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
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 број 350.14-8/20, 10. марта 2020. године
Заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата
Милош Вуловић, ср.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ФЕБРУАРУ 2020.
ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава
кориснике да повећање потрошачких цена, у Граду Београду, у фебруару 2020. године износи 0,8% у односу на претходни месец.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-052-26/2020, 13. марта 2020. године
Заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата,
Никола Прелевић, ср.

13. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 30 – 3

САДРЖАЈ
Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Старца Вујадина и Станислава Сремчевића (Б
15, Б 16, Б 21–23, Ц 18, Ц 22–Ц 26), за блок Ц 24, градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Позатељ повећења потрошачких цена у фебруару 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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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

