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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXVI Број 2

20. јануар 2022. године

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21.
децембра 2021. године, на основу члана 9. став 1. тачка 2.
Закона о заштити од буке у животној средини („Службени
гласник РС”, број 96/21) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се акустичке зоне за територију града Београда обухваћену Планом генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и Планом генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – целине XX општине Гроцка, Палилула, Звездара
и Вождовац – насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча
и Ритопек („Службени лист Града Београда”, брoj 66/17) и
одређују мере забране и ограничења.
Члан 2.
Бука у животној средини јесте сваки нежељен или штетан звук емитован на отвореном или затвореном простору(у даљем тексту: бука), који је производ активности људи,
укључујући буку коју емитују превозна средства, друмски,
железнички и ваздушни саобраћај, као и буку која настаје
од индустријских и производних активности укључујући и
буку на локацијама на којима се обављају индустријске активности у складу са прописима којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања.

Цена 265 динара

покретни и непокретни објекати који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени
простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл, као и угоститељски објекати, гараже, паркинг простори и др.
II. АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 5.
Акустичко зонирање јесте одређивање граничне вредности индикатора буке за различита подручја према њиховој намени, која су одређена просторним и урбанистичким
плановима.
Акустичка зона јесте подручје на чијој је целој површини
прописана јединствена гранична вредност индикатора буке.
Одређивање акустичких зона врши се у зависности од
намене простора.
Акустичке зоне се одређују према постојећем стању
изграђености, начину коришћења земљишта, као и према
планираним наменама простора и дефинишу се граничним
вредностима индикатора буке (за дан, вече и ноћ) израженим у децибелима.
Члан 6.
Према максимално допуштеном нивоу буке, територија
града Београда обухваћена Планом генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и Планом генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – целине XX општине Гроцка, Палилула, Звездара и
Вождовац – насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и
Ритопек („Службени лист Града Београда”, брoj 66/17), подељена је на шест акустичких зона и то:

Члан 3.
Одредбе ове одлуке не односе се на одржавање јавних
скупова и јавних манифестација за које је актом надлежног
органа утврђено да су од значаја за град.

зона

Члан 4.
Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног
звука који настаје као последица активности људи: сваки
уређај, средставо за рад, саобраћајно средставо, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички
и акустички уређај, као и уређај који се користи за извођење индустријске, занатске, производне, услужне и сличне делатности, који производи сталну или повремену буку,

Намена простора

ниво буке у dB (A)
за дан и вече

за ноћ

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно-историјски локалитети,
велики паркови

50

40

2.

Туристичка подручја, кампови и школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечја игралишта

60

50

5.

Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница

65

55

6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали без стамбених зграда

1.

На граници ове зоне
бука не сме прелазити
граничну вредност у зони
са којом се граничи
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Уколико се објекат својим габаритима налази на граници две акустичке зоне примењиваће се вредност оне зоне
која прописује виши ниво буке.
Члан 7.
Акустичке зоне града Београда приказане су у картама
акустичких зона које су саставни део ове одлуке (Прилог I).
III. МЕРЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
Члан 8.
Правно лице или предузетник које је власник, односно
корисник извора буке дужно је да се придржава прописаних нивоа буке из ове одлуке и да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке, као и
да сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са
законом и овом одлуком.
Лице које у обављању делатности користи изворе буке,
мора поседовати извештај израђен од стране стручне организације овлашћене од надлежног министарства, усклађен са
граничним вредностима индикатора буке на отвореном простору у одређеној акустичкој зони (у даљем тексту: извештај).
Правно лице или предузетник дужно је да чува извештај
у просторији, односно месту где се извор буке налази.
Члан 9.
Забрањено је држати отворена врата и/или прозоре приликом обављања делатности у занатским и другим радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике
и сл, у којима се обављају бучне радне операције: ковање, за-
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кивање, резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање,
фарбање и сл, у акустичким зонама од I до V из члана 6. ове
одлуке, уколико су буком угрожени људи на местима на којима уобичајено бораве.
IV. НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке које се односе на акустичко зонирање врше Секретаријат за инспекцијске послове и Секретаријат за послове комуналне милиције Градске управе Града Београда, у складу са законским
овлашћењима.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Правна лица, предузетници и угоститељи дужни су да
прибаве извештај из члана 8. став 2. ове одлуке у року од 90
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 501-1058/21-С, 21. децембрa 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

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 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, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 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
Градске управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВОЈВОЂАНСКЕ, СУРЧИНСКЕ И ДУШАНА ВУКАСОВИЋА,
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за блок између
улица: Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне
регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „Далмак” д.о.о. из Београда, Ратних војних инвалида
21, које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће „Блок план” д.о.о. из Београда, Војвођанска 110.
4. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд,
простор уз Војвођанску улицу, између Сурчинске, Улице
Душана Вукасовића и лесног одсека (граница подручја за
непосредну примену правила грађења План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист
Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 и 72/21)), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,7 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
5. Плански основ за израду плана детаљне регулације
представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16,
69/17, 97/17 и 72/21), према коме се подручје у оквиру предложене границе плана налази у површинама планираним
за површине остале намене: остале зелене површине (заштитни зелени појас) и површине за мешовите градске центре – зона М5 – мешовити градски центри у зони средње
спратности.
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме су на предметном подручју планирани блокови
и јавне зелене површине – заштитни зелени појас.
6. Циљ израде плана је дефинисање правила уређења
и грађења у складу са планским основом, могућностима
предметног простора и другим условљеностима уз утврђивање мера и начина заштите животне средине.
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7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, 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 одредбе
члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради плана детаљне регулације.
Обра зложење
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок
између улица: Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића, Градска општина Нови Београд, која је у процесу доношења.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд,
простор уз Војвођанску улицу, између Сурчинске, Улице
Душана Вукасовића и лесног одсека (граница подручја за
непосредну примену правила грађења План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист
Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 и 72/21)), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,7 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „Далмак” д.о.о. из Београда, Ратних војних инвалида 21,
које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци
од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће „Блок план” д.о.о. из Београда, Војвођанска 110.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, 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 V-04 бр. 501.3-47/2021 од 4. августа 2021.
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 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 и 88/10).
Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-29/2021 од 1.
новембра 2021. 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: Секретаријату за заштиту
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП
„Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило –
Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине, дописом
V–04 бр. 501.3-105/2021 oд 3. новембра 2021. године и ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I41/2244/21 Арх. бр. 69693/1 од 8. новембра 2021. године, дали
су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије и ЈКП „Зеленило –
Београд”, нису доставили мишљење у остављеном року, па
се, сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) сматра да немају примедбе на предложену садржину
Решења о неприступању изради стратешке процене.

20. јануар 2022.

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. 350.14-29/2021, 23. новембра 2021. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Сходно члану 3, члану 247. и члану 264. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – УС, 113/17, 95/18 – други прописи) члану 31. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19) члану 52. став
1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19), и одредбама чл. 80.
и 81. Колективног уговора Туристичке организације Београда бр. 1581 од 11. јуна 2015. године Г бр. 110-4424 од 18. јуна
2015. године и број 05 од 11. јуна 2015. године и Анекса Колективног уговора Туристичке организације Београда, Г број
110-4424/15 од 11. децембра 2018. године број 4403 од 22. новембра 2018. године, број 10 од 22. новембра 2018. године и Г
број 110-4424/15 од 26. децембра 2019. године, број 4739 од 9. децембра 2019. године и број 07 од 9. децембра 2019. године,
Синдикална организација Туристичке организације Београда в. д. директора Туристичке организације Београда и градоначелник града Београда у име оснивача Скупштине Града Београд, потписију

А НЕ КС
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да су закључили Колективни уговор Туристичке организације Београда бр. 1581
од 11. јуна 2015. године Г бр. 110-4424 од 18. јуна 2015. године и број 05 од 11. јуна 2015. године и Анекса Колективног уговора Туристичке организације Београда, Г број 110-4424/15 од 11. децембра 2018. године број 4403 од 22. новембра 2018. године, број 10 од 22. новембра 2018. године и Г број 110-4424/15 од 26. децембра 2019. године, број 4739 од 9. децембра 2019.
године и број 07 од 9. децембра 2019. године, (у даљем тексту: Колективни уговор).
Члан 2.
Овим анексом, а сходно члану 81. колективног уговора, уговорне стране продужавају рок важења истог до 31. јануара
2022. године.
Потписници су обавезни да преговоре о новом колективном уговору започну најкасније 60 дана пре истицања рока на
који је овај уговор закључен.
Припрему предлога уговора врши комисија или радна група коју формира градоначелник на предлог потписника.
Члан 3.
У свему осталом одредбе Колективног уговора Туристичке организације Београда бр. 1581 од 11. јуна 2015. године Г бр.
110-4424 од 18. јуна 2015. године и број 05 од 11. јуна 2015. године и и Анекса Колективног уговора Туристичке организације Београда, Г број 110-4424/15 од 11. децембра 2018. године број 4403 од 22. новембра 2018. године, број 10 од 22. новембра
2018. године и Г број 110-4424/15 од 26. децембра 2019. године, број 4739 од 9. децембра 2019. године и број 07 од 9. децембра 2019. године, остају непромењене.
Синдикална организација
Туристичке организације Београда
Број 8
Београд, 10. новембра 2021. године
Председник
Душица Личина, ср.

Туристичка организација Београда
Број 2523
Београд, 10. новембра 2021. године
в. д. директора
Миодраг Поповић, ср.

Град Београд
Г број 110-4424/15
Београд, 31. децембра 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

20. јануар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 2 – 7

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о одређивању акустичких зона на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
блок између улица: Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића, Градска општинa Нови Београд – – – – – – – – – –

1
5

Колективни уговори
Анекс Колективног уговора Туристичке организације Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

Број 2 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

20. јануар 2022.

„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

